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7.8 БІЛЬЙОНІВ РЕЗЕРВИ 
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗРОБІТНИХ 
Ню Иопк, — Резервові 

фонди на забезечсння безро-
бітних у всіх стейтах досягли 
в 1951 рі висоти $7,800.000,-
000, як це виявила Красва 
Рада Промислової Конферен-
ції у своєму звіті. Ці фонди 
вистачають на покриття пере-
січннх видатків на виплату 
безробітний на протяг п'ять і 
половини року на підставі 
федерального закону про су-
спільне обезепечення на ви-
падок безробіття. 

Найбільший стейт, тобто Ню 
Иорк, мас теж і найбільші ре-
зерви, бо $1,100,000.000 отже 
на коротший протяг часу ніж 
пересічний в цілій країні. Ін-
ші стейти, як напр. Колорадо, 
мав готових фондів на виплат 
ту безробітних на' понад двад-
цять років, не потребуючи 
стягати ані одного цента від 
забезпечених робітників. За 

те стейт Ровд Айленд мас 
фондів тільки'на 1.2 року, а 
стейт Массачусетс на 1.7 ро-
ку. Дев'яднадцять стейтів ма-
ють фонди вистачальні на де-
сять_ років, а 22 стейти най-
менше на п'ять років 

Загалом у післявоєнних 
часах виплати для безробіт-
ннх виносили пересічно по 1.5 
відсотків від виплачуваних 
платень, а за те ' волати до 
фонду безробітних виносили 
по 1.4 відсотків. Це значить, 
що надвишка фондів залнша-
сться у резерві. У стейті Ню 
Иорк виплати виносили 2.3 
відсотків, а доплати 2 аідсот-
ків. Та хоч резервові фонди 
великі, то все таки а післяво-
синім часі вони меншають. Це 
вказус, що з часом прийде до 
підвишкн доплат до фондів 
суспільного забезпечення, як 
зрештою це передбачує са-
мий закон. 

Гарріман надіється номінації на підставі 
голосування в столиці 

Вашингтон. — Аверел Гар- Гарріман надіється нанмену-
ріман, кандидат на номінацію йання на Красвій Демокра-

тичній Конвенції в Шікаґо. Одначе політичні спостеріга-
чі розцінюють це голосуван-
ня інакше. Вони .тільки доба-

від Демократичної парти, ви-
явяв велике задоволення з 
своєї перемоги при демокра-
тнчних правнборах у Дист- чують у ньому шкоду для 
рнкті Колумбія, тобто на те- Кіфовера, бо населення сто-
рнторії міста ^ Вашингтону, лиці `охоплює велике число 
Під час голосування він ді- федеральних працівників і 

. став 14,075ь голосів, а його негрів, а вони всі заявляють-
противннк. сен. Естес Кіфо- ся за повне зрівнання гро-
вер, 3,377 голосів, тобто від- малайських прав, яке повяо-
ношення голосів було чотири тою підтримує Гаррімана, В 
до, рднлго. На п{л^талй.такого. іишнх, крлш$вХ справа стоїть 
відношеь..л сил у столиці інакше. '``'=л" '̂ "̀ЖѓЧГС' 

Не буде полегшення 
зокордонних 

Вашинґтон. — Секретар 
стейтў Дін Ачесон завзато 
обороняв становище департа-
меяту в справі видавання 
пашпортів на виїзд закордони 
ЗДА, коли появилися публіч-
ні закиди, ще практика при 
видаванні пашпортів для осіб, 
запідозрених у комунізмі су-
вора й „тиранська". Ачесон, 
обороняючи пашпортовий від-
діл, заявив. Що не буде жад-
ннх змін в дотеперішніх заса-
дах прн видаванні пашпортів. 
Він каже, що напади на паш-
портовин відділ походять від 

приписів видавання 
пашпортів 

комуністичних кіл, одначе він 
не може дозволяти на подо-
рож закордон небезпечним о-
собам. Це була теж відповідь 
на закиди сен. Вейва Морс з 
Ореґон, який, в недавній про-
мові в Сенаті, обвинувачував 
пашпортовий відділ в прнсво-
юванні собі виключного пра-
ва у цих справах. Ачесон по-
клнкався на таких свідків як 
Герберт Філбрік і Нютон Фул-
брайт, що комуністи висила-
ють своїх післанців для поши-
рюваняя підпільної боротьби 
і пропаганди проти ЗДА. 

Студенти виїздять до Англії для практики 
в суспільній праці 

Ню Иорк. — Одинадцять 
студентів, в їх числі дві жін-
ки, відплили до Лондону^ де 
вони відбуватимуть практику 
в суспільній ділянці. Серед 
цих юнаків є учні каледжів. 
богословських семінарій й ін. 
шкіл. Всі вони плянують 
присвятяти своє життя праці 
в доброчинній ділянці. Це лн-
ше перша група з числа аме-
риканського юнацтва, що по-
годилось цього року працю-
ватн у бідних і зруйнованих 

бомбами дільницях Лондону. 
Таких студентів називають 
‚добровольцями В а й нента", 
від імені знаного діяча в цій 
ділянці. До Американської 
групи будуть долучені ,до-
бровольці Ослера" з Канади, 
які також прагнуть служити 
ближньому. Частина з сту-
дентів працюватиме при па-
рафіяльних церквах у най-
бідніших дільницях столиці 
Англії. Праця студентів без-
платна й добровільна. 

Секретар армії про небезпеку для країни 
Вашингтон. — Про можли-

пу небезпеку д'ля заокеансь-
ких сил країни висловився се-
кретар армії Франк Пенс. Він 
підкреслив, що проект досяг-
нення повного босвого пого-
тівля лише в 1955 році нара-
жас війська країни на тяжку 
небезпеку, якщо б трапилася 
потреба негайної дії. як це бу-
ло у випадку з `Кореєю. У 
теперішньому стані поготівля, 
країна не могла б належно 

поповнити й забезпечити за-
гроженї заокеанські війська, 
якщо б комуністи розпочали 
якубудь нову агресію. Побою-
вання Секретаря Армії поді-
лнв шеф штабу армії, ген. Ко-
ллинс, коли на закритому за-
сіданні Палати Репрезентан-
тів вказав на небезпеку, що 
повстає з обмеження видатків 
на оборону. Це обмеження 
сповільняє озброєння війська 
в необхідні знаряддя шини. 

Зміцнення сил 
Вашингтон. — Після широ-

кого обговорення на Конфе-
ренції обидвох Конгресових 
палат прийшло до компромі-
су відносно реорганізації сил 
морської піхоти. Відповідна у-
хвала буде предложена в 
Конгресі. Сподіваються, що 
цей бил буде схвалений та що 
Білий Дім також затвердить 
його без вимагання додатко-
вих змін. Згідно з предложен-
ням, сили морської піхоти у-
перше буді`ть зорганізовані 

морської піхоти 
на підставі поділу на дивізії 
й будуть складатися засадни-
чо з трьох босвих дивізій та 
відповідно міцних трьох по-
вітряних з'єднань. Командант 
морської піхоти увійде, як 
надзвичайний член, до Об'сд-
наного Штабу збройних сил 
ЗДА. Таким чином ця пере-
організована частина війська 
ЗДА стає самостійним окре-
мим родом зброї, що матиме 
до пів мільйона вояків у сво-
єму складі. 

Республіканський Комітет вирішить спір 
за делегатів у Тексасі 

Вашингтон. — Республі- Тексас був запіютестованпй 
каннська головна квартира! прихильниками Айзснгявера, 
оголошує, що спір між прн- j які закидають уживання те-
хильникамн ген. Двайта Д 
Айзенгавера й прихнльннка-
ми сен. Роберта А̀. Тефта за 
те, кого мають признати де-
леґатом ст$йту Тексас, буде 
розглянений і вирішений на 
нарадах Красвого Республі-
канського Комітету безпосе-
редньо перед зібранням кон-
венції. Вибір 38 делегатів з 

рористнчноі тактики прнхиль-
ш!ким Тефта. Загалом запро-
тестовано досі вибір 95 рес-
публіканськнх делегатів. З 
цього числа- вибір 75 делеґя-
тів буде розглянений на за-
сіданні комітету, а про вибір 
решти 23 делегатів мусіти-
муть рішати стейтові конвен-
ції. 

Сенат відмовляє фондів на водний шлях 
з Великих озер до океану 

Вашингтон. — Законопро-
скаьг ̂ підтримуваний урядом, чв^воиа натрапила на. спро-
-для" ^пббудўвання "спільно з 
Канадою водного шляху з 
Великих озер через ріку св. 
Лаврентія до Атлантійського 
океану, не діждався прихиль-
ної підтримки в Сенаті. Прн 
голосуванні, 43 голосами про-
ти 40 вирішено відослати цей 
законопроект до поновного 
розгляду в комісії, а це зна-
чить. що в теперішньому Кон-
гресі ця справа не буде прн-
хильно полагоджена, не зва-
жаючи на те, що през. Тру-
ман безпосередньо перед її 
вирішенням виказував корнс-
ті з такого підприємства. Для 
побудови водного шляху і 
злучених з цим проектів по-
будови електрівень для око-
лнць по обидвох боках кана-
лу, потрібний видаток $818,-
000.000. Умову в цій справі 
підписав американський уряд 

з канадським в 1941 p., одна-

тив серед бпзнесових амерн 
кансьхнх кіл, які передбачу-
ють упадок значення прнста-
ні Ню- Иорку як головного 
осередку перевозу амернкан-
ськнх продуктів за море. Го-
лосування в Сенаті зазначн-
лося поламанняи партійної 
солідарности. бо 19 демокра-
тів і 24 республіканців заяви-
лися проти внасигнування 
фондів і за новим розглядом 
цієї справи в комісії. Сенат у-
же раз відкинув був цю про-
позицію давніше, а саме в 
1947 р. Канадський уряд за-
являс, що побудує цеіі вод-
нй̀й шлях самий, якщо Стей-
ти не прийдіть з фінансовою 
допомогою. Тоді Стейти му-
сіли б платити вищу ціну за 
перевіз своїх продуктів но-
вим водним шляхом ніж Ка-
нада. 

-wnwp (метгували своїй ямбаєа- .повного непорозуміння. Вкін-

Заповідають українські радіоавдиції 
„Голосу Нанади" 

„Новий Шлях" з Вінніпегу, 
Канада, з 10-го червня інсрор-
мус, що давнозаповіджені ук-
раїнські радіопередачі „Голо-
су Канади" через радіови-
снльні СВС мають початися 
вже в найближчому часі. У 
зв'язку з цим „Новий Шлях" 

довідується від Комітету Ук-
раїнців Канади, що п. Богдан 
Панчук, дотеперішній пред-
ставннк КУК в Лондоні, с в 
дорозі з Лондону до Монтреа-
лу, де мас перебрати становн-
ще голови українського відді-
лу при міжнародних авдиціях 
СВС. 

ТАЄМНИЧА ККСПЛЬОЗІЯ 

ШАХТАРСЬКА ЮНІЯ ДАЄ 
$10,000,000 СТРАЙКУЮЧИМ 

СТАЛЕВАРАМ 
Вашингтон. — Джан Л. 

Луїс. голова Юнії Юнайтед 
Майн Воркерс оф Амеріка за-
оферував юнії Юнайтед Стіл-
воркерс оф Амеріка $10,000,-
000 допомоги для страйкую-
чих сталеварів, щоб. як він 
каже „боротися роти нахаб-
них і грабіжницьких інтере-
сів, які стоять проти них". Цю 
оферту вислав Луїс телегра-
фічно до свого колишнього 
друга, Филипа Морея. тспе-
рішнього предсідника юни 
сталеварів. Допомога потріб-
яа на те. щоб сталеварна ю-
нія могла виплачувати стран-
куючнм робітникам допомогу 
в часі тривання страйку і так 
не допустити до передчасно-
го безробіття. - 3 -Дїтронту 
яаспілн вісті, шо підрнсмство 
Форда заводить від наиблнис-

чюї п'ятниці ч о т и р о денний 
тиждень праці, щоб не від-
ставляти з праці надвишкн 
робітників при обмежуванні 
роботи в своїх підприємствах 
внаслідок недостачі с т а л і . 
П'ятнадцять фордовнх фаб-' 
рик буде закритих 20 червня, 
одначе будуть відкриті нано-
во 23 червня і продовжувати-
муть роботи до 26 червня. 

Тим часом уряд вишукує 
способи для вирівняння непо-
розумінь між власниками ста-
леварень і робітниками. Ад-
міністратор Економічної Ста-
бшізації, Роджер Л. Путнам, 
виявив, що а д м і н і страція 
схильна признати підприсм-
цям підвищќу ціни сталі, щоб 
заохотити їх до згоди на під-
пншку платні робітникам і 
так довести до закінчення 
страйку сталсварників. 

ПОЛИСМЃН перевірюс руїни дому в Пасадрпл, Коліфоряія, в якому 
трапилася тасмтгча експльозія та в яків згниўв свеціяліст Tj-pfto-
літаків, 37-літнІй Длсая В. Парсояс. Експльозія трапилась тоді. 

як ВІЯ прпготовляпг п до пппду до Мексико. 

ШВЕЦІЯ З ОБУРЕННЯМ ВІДКИДАЄ 
СОВЄТСЬКІ ОБВИНУВАЧЕННЯ 

Стокгольм, Швеція. Швед-
ськніі 'уряд вчора з обурен-
ням відкинув совстські обвн-
нувачення, що збитий совст-
ськнмн босвнми л і т а ками 
шведський рятунковий ЧОВН'І-. 
літак „Каталіна" був над со-
встськими т є риторіяльнимн 
водами, що він відмовився від 
вимаганої совстськимн літа-
^амн висадки та що він иер-
шнй відкрив вогонь на совст-
Чькі літаки. Большевики, по-
повнившн міжнародний зло-
чин збиваючи неозброснші 
шведський рятунковий літак 
над міжнародними водами 
валтнку, застосували такти-

„лови злодія" і не тільки 
О самі поповнили злочин, — 

ajne ще й протестують, закн-
дуючн ного кому іншому. — 
Шведський уряд, відкндаючи 
цей совєтський протест, рівно-
часно твердо обстоює своє до-
маганіц, щоб совєтський уряд 

f ревів слідство в справі то-
внпадку, покарав винних 
дав відповідне відшкодо-

вання за збитий літак і поне-
сеиі в цьому випадку втрати. 
Шведський літак був збитий 
совстськимн літаками тоді, як 
Він шукав за іюзбитками а ін-

го вииікільного шведського 
ітака, який — як здогадую-

ться — теж був збитий підсту-
пно совстськимн повітряними 
піратами. Збнтнй літак „Ката-
ліна" не був озброєний, отже 
не міг теж в нікого стріляти, 
як це „протестують" Совсти. 
Крім того, сім членів залоги 
збитого літака, в цьому два 
легко поранені, були врято-
вані припадковим німецьким 
кораблем і вони дають точне 
свідоцтво ТОГО СОВСТСЬКОГО 
злочину. Совєтська поведінка 
в тій справі ще більше обурн-
ла не тільки населення Шве-
ції. але й загальну міжнарод-
ну опіиію. Державний секре-
тар Дій Ачесон заявив у Ва-
шннґтоні. що це був „потря-
саючпй" випадок, який не 
має жадного виправдання. — 
Шведський міністер закордон-
них справ перервав свою від-
пустку в Італії і вертається 
назад до Стокгольму. Рівно-
часно велика частина персо-
налу совстської амбасади в 
Стокгольмі виїхала назад до 
Совстів. Загальне напружен-
ня збільшується ще судовим 
процесом проти сімох шведсь-
ких комуністів, які з намови 
совстської амбасади збирали 
для Совстів інформації, що 
ВИраЗНО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО МОЖ; 
ливостей совєтського нападу 
на Швецію. 

Іден бачить небезпеку для англійсько-
американської приязні 

Лондон. — Міністер закор-
доннях справ Антоні Іден вн-
голоснв промову на зборах 
товариства Пільгрімс, яке під-
тримус приязнь між Англією 
і ЗДА. Іден підкреслив, що — 
„ворог, який поза нами, пиль-
по старається вас розділити '. 
Він мав на думці Совсти, що 

дором до Лондону Андрея 
Громнка, який, як догадують-
ся, мав.би виші'к^ати „трі-
щннн в англійсько-американ-
ському панцері." Та міністер 
зазначував, що що б не ста-
лося. то спільна боротьба за 
волю мусить тримати Брита-
нію і ЗДА разом. Англія, це 
не тільки малин остров, але 
це центі) великої спілки на-

родів, і вона повинна мати від-
повідний голос при внрішу-
ванні світових проблем, а не 
такий, який їй досі призвава-
лн ЗДА. Далі Іден говорив 
про те, що між вільними на-
родамн завжди будуть Існу-
вати різниці думок про окремі 
справа, але це не значить, що 
між ними мало б прийти до 

П'і Ідея заявив, Що не `тільки 
Англія, але й вільні народи 
високо оцінюють охоту ЗДА 
взяти на себе великий Тягар, 
що зв'язаний з проводом у 
вільному світі. „Я гадаю, що 
велике значення спілки Анг-
лії і ЗДА широко зрозуміле 
по` обох боках Атлантику", — 
закінчив свою промову мжі-
стер Ідей. 

Америка годиться на допомогу Франції 
в війні в Індо-Витаю 

Вашингтон. — Злучені Дер-
жави згодилися дати більш`у 
допомоѓгу французам і кн-
тайським націоналістам у їх-
ній боротьбі проти комуністів 
на Далекому Сході. Триденні 
наради між французьким ка-
бінетннм міністром Жан Ле-
турно і департаментом стейтў 
закінчилися п р оголошенням 
комунікату про потребу спіль-
ної дії на Далекому Сході і 
так покінчити шестирічні не-
певні спроби в поборюванні 

в тій частині світу. Допомога 
мас бути вислана для босвих 
протикомуністичних сил у 
Камбодії, Лаосі і Віствамі.Яку 
саме грошову суму мас дати 
Америка, не проголошено, а 
урядовці, в розмові з корес-
пондентами казали, що підмо-
га буде „значна". У комуні-
каті згадано, що Америка вже 
тепер дає одну третину фон-
дів. вимаганих на покриття 
видатків такої боротьби. За-
стережене теж, що підвитќа 
допомоги залежатиме від ви-

комуністичних підривних сил рішення Конгресу. 

Франція несхильна проголосити поза 
законом комуністів 

Париж. — Французький у-
ряд буде далі переслідувати 
ворожу діяльність комуністів 
та викидати їх з урядових, ва-
жливих для оборони, стано-
внщ, але покищо ие планує 
проголосити поза законом Ко-
муністнчну партію. Таку про-
граму проголосив французь-
киїі міністер внутрішніх спраи 
Шарльз Брюи на обіді в Анг-
ло - Американськім Пресовім 
Ќлюбі. „Дотеперішній план 
акції комуністів доводить", — 
говорив міністер, „що вони пі-
дуть у підпілля, коли їх пар-
тію поставиться поза законом. 
І це не буде ніяка розв'язка, 
бо в підпіллі комуністи будуть 

ще небезпечніші, як на денно-
му світлі". Але уряд зверне 
свою акцію проти тих держав-
ннх урядовців, яких пол'ітич-
ні погляди несумісні з вико-
нуваннми ними обов'язками. 
Міністер Брюн додав, що аре-
штування комуністичного по-
сла і генерального секретаря 
Комуністичної партії Дюкльо 
зовсім не нарушнло посоль-
сьісого іммунітету, бо той по-
сол їздив своїм автом в тих 
місцях, де комуністичні де-
монстрантн допускалися най-
більше бешкетів, а це нале-
жить до проступків, до яких 
не відноситься охорона пос.чів 
від арештування. 

Англійці плянують федерацію для 
Центральної Африки 

Лондон. — Уряд опубліку-1 населення. Проти цієї федера-
вав Білу Книгу, в якій пода 

, но плян федеративної Консти 
хуцП для трьох англійських 
протекторатів в Центральній 
Африці: Північної і Південної 
Родезії та Нясаланду. — Пів-
нічна Родезія і Нясаланд по-
лучилися з Британією добро-
вільно за королеви Вікторії і 
вони будуть тепер під „окре-
мою протекцією англійської 
корони". Південну Родезію 
зайняли англійці проти волі 

ції, яка віддає перевагу білим 
над кольоровим населенням, 
виступає негритянська біль-
шість. яка в новому средера-
льному парляменті буде мати 
тільки шість заступників на 
всіх 35, — по два з кожного 
протектораті-. Та деякі білі 
виступають навіть проти тих 
обмежених прав для негрів. — 
Негри домагаються таких 
прав, якими втішаються їхні 
земляка Золотого Побережжя. 

НОВА АМЕРИКАНСЬКО-
СОВЄТСЬКА „ВИМІНА 

СЛІВ" В О.Н. 
Об'єднані Нації, Н. И. —- В 

Раді Безпеки Об'єднаних На-
цій прийшло вчора знову до 
деякої „виміни слів" між со-
встським і американським 
представниками під час дебат 
над справою ратифікації Же-
невського Протоколу з 1925 р. 
відносно заборони бактеріоло-
гічноі зброї у війні. Сесію Ра-
дн Безпеки в цій справі скли-
кав совєтський представник 
Яків Маліќ, користаючи з 
цього, що в цьому місяці він 
ротаційним порядком є голо-
вою Ради. Після повідомлен-
ня про сесію були загаль-
ні підозріння, що совєтський 
представник скликав її на 
те, щоб знову використати це 
міжнародне форум для совст-
ськнх пропагандивннх закн-
дів, мовляв, аліянтп вживають 
бактеріологічної зброї в Кореї. 
Проте, в своїй вступній промо-
ві Маліќ ані словом не згадав 
про Корею та про нові совст-
ські закиди, закликаючи тіль-
кн всіх членів і не членів Об'-
сднаннх Націй, щоб вони ра-
тифікували Женевський Про-
токол з 1925-го року, який за-
бороняс вживати бактеріоло-
гічну зброю у війні. — Маліќ 
звернув увагу, що досі цей 
протокол підписало 41 країна, 
включно з усімн членами Ра-
дн Безпеки, проте Злучені 
Держави ще досі того прото-
колу не ратифікували і прези-
дент Труман в 1947 році зняв 
цю справу з порядку нарад 
Конгресу. Щойно після кіль-
кох годин нарад слово забрав 
американський представник в 
Раді Безпеки, Ернест А. Ѓрос, 
наливаючи цю совстську ак-

цію „обманом" та заявляючи, 
що хоча Маліќ цим разом не 
згадав про Корею, то це ще 
не може бути доказом, що Со-
встськнй Союз припинив свою 
„кампанію брехні" відносно 
бактеріологічної війни. В цій 
хвилині Маліќ, як предсідник 
сесії, прикликав американсь-
кого представника до поряд-
ку, заявляючи, що совєтська 
делегація, незалежно від „ак-
ції американських агресорів 
в Кореї", заінтересована тепер 
тільки в справі ратифікації 
Женевського Протоколу. Ер-
нест Ѓрос, у висліді своїх вн-
водів, пропонував передати 
видвигнену Совстами справу 
ратифікації протоколу зви-
чайній роззбросневій комісії 
ОН. При цьому Ѓрос звернув 
увагу, що Женевський прото-
кол, який рівночасно заборо-
няє теж вживання отруйних 
газів у війні, не передбачує 
жадних засобів на те, щоб за-
ставити всі країни виконувати 
постанови того договору. Крім 
того, Ѓрос звернув увагу, що 
Совєтський Союз, ратифікую-
чи протокол, застеріг собі в 
ньому право вжити бактеріо-
логічної зброї проти такого е-
вентуального ворога, який 
вжив би тої зброї перший. І 
тому Совєтський Союз, розпо-
чавши тепер брехливу пропа-
ґанду, що аліянти вживають 
ту зброю в корейській війні, 
може мати скрнті плани, щоб 
тою брехнею попередити та 
виправдати застосування тої 
зброї з боку комуністів. Рада 
Безпеки продовжуватиме де-

I бата в цих справах в п'і 
І ПЮ, 20-143 червня. 

Аліянти домагаються відповідного 
відрізнення таборів полонених 

Токіо. — Голова аліянтської ни не відрізнили належно та-
делегації на переговорах в 
Панмунджом в справі переми-
р'я в Кореї, ген В. К. Гаррісон, 
передав вчора комуністичним 
представникам формальну но-
ту, домагаючись, щоб комуні-
сти ще раз встановили місце-
вості, в яких находяться табо-
рн аліянтських полонених та 
щоб ці табори були виразно 
відрізнені. Аліянтську ноту 
передано комуністам через 
зв'язкового старшину, бо пе-
реговорн в Панмунджон алі-
янтн знову перервали на три 
дні, бо комуністи дальше ви-
користовували їх тільки для 
своєї пропаганди. Аліянтсь-
кий командант в своїй ноті об-
винувачус комуністів, що во-

борів полонених і тим самим 
виставляють на небезпеку їхнс 
життя, бо не захороняють їх 
перед аліянтськими повітряни-
ми атаками. Свого часу кому-
ністи передали аліянтам ма-
пу, на якій було зазначено 
одинадцять таборів аліянтсь-
ких полонених. Проте, дбай-
лива перевірка вліявтськоі 
авіяції виявила, що з усіх тих 
таборів можна було тільки 
шість пізнати з повітря, а 
п'ять інших не можна було у-
стійнити ані в зазначених ко-
муністами, ані в інших місцях. 
Опісля комуністи поінформу-
вали, що один з таборів роз-
в'язано, отже неустійнених 
залишилося б ще чотири. 

Почалися великі воєнні маневри 
на Атлантику 

Портсмут. Англія. — Вчора 
на величезному просторі Піп-
нічного Атлантику почалися 
великі воєнні вправи, завдан-
яям яких є перевірити можли-
вості оборони аліянтських ко-
мунікаціЙних ліній на тому 
просторі. В маневрах, що є 

Північно-Атлантійського Пак-
ту. В засяг маневрів втягнені 
теж кораблі приватних ліній І 
навіть „Ќвін Мері", яка сьо-
годні виїжджає з цього порту 
до Ню Иорку, буде об'єктом 
‚.комбінованої ата'ки" з боку 
.‚ворожих" літаків і підвод-
них човнів. В маневрах бе-

найбільші від часу закінчення руть участь кораблі і літаки 
другої світової війни, беруть Злучених Держав. Британії, 
участь воєнні кораблі і літаки j Канади. Франції, Португалії, 
дев'ятьох країн, що є членами `` Данії, Голандії і Норвегії. 

ЗАХІДНА НІМЕЧЧИНА ПР0-
ТЕСТУЄ ПРОТИ К0МУНІ-

СТИЧН0Г0 ТЕРОРУ 
Бонн, Німеччина. — Захід-

но-німецький парлямент ухва-
лив вчора рішучий протест 
проти жахливого терору, що 
його ведуть тепер комуністи 
проти німецького населення в 
прикордонних з Західною Ні-
меччиною областях. Канцлер 
д-р Конрад Аденауер при цій 
нагоді поінформував парля-
мент, що впродовж двох пер-
шнх тижнів червня втекло в 
Західну Німеччину 7.500 нім-
ців, що мешкали в прикордон-
ній зоні по східному боці. Вті-
качі змальовують найстраш-
ніші сцени із своїх пережи-
вань та досвідів з комуністич-
ною східио-німецькою „на-
родиою поліцісю" та іншими 

к о м у н і стичними органами. 
Свого протесту Західна Німеч-
чина не може вислати до схід-
но-німецького комуністичного 
уряду, бо вона його не визнає, 
і тому протест п оду манни 
радше до „сумління світу". 
Проти тої резолюції, яку вне-
сли спільно коаліцінно-урядо-
ві і опозиційні партії, голосу-
вали тільки к о м у н і с т и чні 
представники. Бундестаг, про-
тестуючи проти такого „кар-
динального нехтування люд-
ськнмн правами", запевняє 
всім німцям, які втікають на 
захід та прохають азилю, всю 
можливу опіку і рівночасно 
звертається до вільного світу 
із закликом допомогти феде-
ральному урядові в цін акції. 
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СПОДІВАННЯ І ДІЙСНІСТЬ 
Сама совстська преса стверджує різні недоліки в проиис-

лі й господарстві СССР. Правда, господарські недомагання 
можна завважити також в демократіях, в тій чи другій капі-
талістичній країні. Але в Советах йде про вироби найконеч-
нішої потреби та ще такі, що їх можна б продукувати найпри 
мітивнішими способами! Москва починає вже відчувати дуже 
боляче торговельний бойкот Заходу, зокрема в зброснню, най 
важливішому для неї виробництві. Це й причина, як пише 
Віктор Різел, її тимчасового відступу від „світової революції", 
яку вона взялась поширяти від 1945 року. Через те і поворот 
до „народних фронтів" та постійного підкреслювання, що ка-
літалізм та комунізм можуть разом існувати і співпрацювати. 

Знавці совстських обставин у ж е заповідають, що неза-
баром у самій Москві почнуть наново добувати з писань Ле 
ніна і Сталіна усе те, що мало б вказувати Заходові на мож 
ливості мирного співіснування двох систем: комуністичного 
й капіталістичного. Імпорт та експорт стануть для Політбю 
ра знов найважливішими проблемами і найкращими засоба 
ми „мирової пропаганди". 

Останні чистки в таких сателітських країнах, як Руму-
нія та Чехословаччина, також зв'язують з господарським їх 
заломанням, з неспроможністю доставити Москві наложеного 
на них контингенту. З господарською кризою зв'язують також 
і останні кремлівські перекидування дипломатами. Найдалі 
посуваються у своїх міркуваннях щодо цеї кризи югослав-
ські комуністи. Як пишуть американські кореспонденти з Бе-
оґраду, в країні Тіта переконані, що останні сателітські чистки 
с ознакою, що совєтська Европа розлітається. Це відноситься 
у першу чергу до чисток в Чехословаччині. Ця обставина, що 
президент Ќлемент Готвальд залишився там при владі, вва-
жасться „тріюмфом краевої комуністичної незалежносте у від` 
ношенні до суворо! совєтської влади". В подібний спосіб вняс-
нюють комуністи Тіта також і те, що сталося з такою внзнач-
ною комуністкою, як Анна Павкер в Румунії, яка завжди ви-
конувала сліпо всі зарядження Москви. 

Думаємо, що скоро сповняться передбачування Різала про 
нову зміну кремлівської тактики та поворот до „народних 
фронтів". Тільки ця „зміна" не повинна вже тим разом спри-
чинити- великі замішання у демократіях, подібні до недавно 
минулого, коли в самій Америці нараховували 10 мільйонів 
прихильників „народного фронту". Зате інакше мається спра-
ва з провалом кремлівської Европи. Самі американські корес-
понденти, які про це пишуть (Ню Иорк Повст з 16 червня), 
сумніваються, чи так дійсно є, як це собі уявляють комуністи 
Тіта. Москва ж добре знає, як завчасу ліквідувати усякі поз-
наки евентуального вибуху масового невдоволення. Тому на-
діями на такі вибухи годі жити тим, що хотіли б визволення 
поневолених Кремлем народів. Проте, як це слушно завважу-
ють американські кореспонденти, Захід повинен бути пригото-
ваний кожного дня на всілякі несподіванки, навіть і такі, як 
повстання в Совєтах. Ц е самозрозуміле. Тільки, і це виразно 
підкреслясмо, не на надіях на повстання треба будувати виз-
вольну програму поневоленого Москвою світу. Бо для такої 
визвольної акції треба величезних зусиль усього вільного ще 
світу, виразно спрямованих до повалення кремлівської тира-
нії та агресії. Без цього, в теперішніх обставинах, ніхто вар-
варської влади Кремлю не повалить й не спинить дальшої со-
вєтської агресії. 

Протинаціональна війна 
Москви 

Найновіший варіянт так званої 
пенінсько-сталінської націоналі.-
ної політики сьогодні виглядає 
так: народи СССР поділено на дві 
групи — з одного боку російський 
народ, а з Другого всі неросійські. 
Російським народ проголошено 
наивндатнішою нацією із всіх на-
ЦІІІ СССР і тому йому належить 
провідна роля. В різні часи наро-
ди. що сьогодні належать до СС-
СР. добровільно приєднались до 
Росії. Це приєднання, не зважа-
ючн на деспотизм царату, мало 
прогресивне значення, бо через 
добровільне приєднання до Росії 
ці народи врятувались від чужо-
земного поневолення і під ВПЛН-
вом найпередовішої російської 
культури і науки позбулися своєї 
відсталостн. До російського наро-
ду не застосовується комуністнч-
ного вчення про клясовість. тобто 
про поділ на експлуататорів і екс-
плуатованих і про неможливість 
мирного між ними співжиття. Ро-
сійський нарід трактується як мо-
нолітна цілість. Навпаки у відно-
шенні до всіх неросійських наро-
дів цей принцип КЛАСОВОГО поділу 
штучно і широко застосовується. 
Історія цих народів вульгаризу-
сться і викривлюється. Історичні 
постаті засуджуються як вороги 
своїх народів, що нібито експлуа-
тувалн трудящих, в той час коли 
аналогічні постаті російської істо-
рії підносяться до рангу святих. 
Історичний розвиток неросійських 
народів узалежиюсться від впли-
ву Росії. Російський нарід сього-
дні став справжнім господарем 
СССР. лише на нього опнрасться 
комуністична диктатура Кремля. 
За цією схемою поділу народів 
СССР на російський і неросійські 
народи відбуваються всі складні 
політичні процеси совстсько-ро-
сійської імперії. Щоденна практи-
ка приносить безліч фактів цих 
процесів: вони перетворилися у 
відкриту антинаціональну війну 
Москви. Мета цієї війни: підготов, 
ќа до майбутнього конфлікту з 
‚‚капіталістичним світом". Москві 
треба з підкорених нею народів 
перетворити безголову масу, без 
національного проводу і розумін-
ня свого історичного шляху, бо 
лише така безголова маса буде 
сліпим знаряддям в її руках. 

29 травня „Правда" надрукува-
ла статтю про музеї Казахстану. 
Музеї „Правда" розглядає як 
один з засобів пропаганди, тому 
Казахстанські музеї „неправнль-
но, перекручено висвітлюють 
життя казахського народу до ве-
ликої жовтневої революції". Що 
ж злого найшла „Правда" в му-
зеях? На стендах Гурійського му-
зею розвішено убрання баїв, речі 
домашнього вжитку байських ро-
днн, внутрішній вигляд байських 
юрт, в великих рамах фота сте-
пових феодалів і їх родин. „Прав-
да" обвинувачує, що „в експона-
тах музею життя і побут експлуа-
таторів-баїв виставляється за 
життя і побут всього казахського 
народу". Розкішні байські юрти. 

ло легшо панувати над цими на-
родамн. 

„Правда" пише: ‚.Музеї або не-
достатньо або помилково висвіт-
люють події з присданням Казах-
стану до Росії, не підкреслюють 
прогресивного значення і добро-
вільного характеру цього прнсд-
яания. В Джамбульському музеї 
приєднання Казахстану до Росії 
відображено лише одним доку-
ментом: імператорським указом. 
Указ не коментується, від відвіду-
вача музею заховано той факт, 
що казахський народ в присднан-
ні до Росії справгдлнво бачив спа-
сіння своєї батьківщини від чужо-
земннх ` загарбників, бачив шлях 
до переборення своєї відсталости,". 

8 травня московська „Літ. газе-
та" надрукувала велику статтю, 
скеровану проти єдиного грузин-
ського літературно - мистецького 
журналу „Мнатобі" (Світоч). 

Журналові ставляться такі обви-
нувачення: він не знайомить сво-
Іх читачів з новими досягненнями 
російської літератури, не відгук-
нувся на мовознавчі праці Сталі-
на, не зареаґував на редакційну 
статтю „Правди" („Проти ідеоло-
гічннх перекручень в літературі") 
про творчість Сосюрн. Грузинські 
автори не освоюють „героїчної су-
часности", а навпаки надмірно за-
хоплюються історичною темати-
кою. Герої історичних творів: ца-
рі, феодали, монахи, а не трудя-
щі. Один критик відважився за-
числитн царицю Тамару до горо-
їв, що втілює духовні інтереси і 
характер і сьогоднішнього гру-
зииського народу: „Літ. газета" 
гнівається, що таким чином гру-
зинські критики хочуть витворити 
концепцію історичної тяглостн 
свого народу, його монолітностн, 
а це сьогодні недопустимий зло-
чнн. Треба народ ділити на дві 
ворогуючі групи. 

Це не стосується лише одного 
російського народу. На стінах ро-
бочого кабінету Сталіна висять 
портрети російських царів і вій-
ськових. (ЛЛ). 

Микола Чубатий 

ПроФ. ЗЕНОН КУЗЕЛЯ -
(1832. 1952) 

Дня 25 травня в Парижі відій- Студії свої розпочав Кузеля в 
шов на вічний спочинок проф., університеті у Львові слухаючи 
Зенон Кузеля. Покійний належав 
до правдивих каменярів націо-
нального відродження, дарма, що 
його праця була мало спопуляри-
зована та мало впадала в очі зем-
лякам на рідних землях. Більше 
ніж половину свого життя, бо аж 
36 літ, прожив він на скитальщи-
ні, одначе своєї скитальщини він 
не змарнував, тільки використав 
її аж до останньої хвилини в ко-
рнсть свого народу. 

Зенон Кузеля по професії був 
вченим етнографом та мовозкав-
цем. Його освіта була така гли-
бока та посідала такий широкий 
діяпазон, що він міг стати вченим 
з великим іменем, автором кіль-
кох десяток томів наукових праць, 
коли б не його любов до свого на-
роду та почуття обов'язку служи-
ти йому у всіх практичних по-
требах. Поќ. Зенон Кузеля жер-
твував свою наукову кар'єру та 
славу вченого на це, щоб стати 
українським журналістом, інфор-
м ато ром західного світа про Ук-
раїну та автором дрібних праць 
пїх) Україну та українців, пороз-
киДаних по десятках загранвч-
нях енцнклоледій. журналів та 

викладів історії та української фі 
лології. Він був учнем проф. Ми 
хайла Грушевського, Олександра 
Колесси та Кирила Студинського 
Його студії припадають на час ві 
домої сецесії українського сту-
дентства з львівського універси-
тету, що стала одним із сильних 
поштовхів зросту української на-
ціональної свідомості! в Галичині. 

3. Кузеля перенісся до Відня та 
там докінчував свої студії під 
проводом таких світочів слав'ян-
ської науки як: проф. Ягіч. Іре-
чек, Вондрак та Решетар. Покін-
чивши студії на університеті став 
працювати у віденських музеях 
етнографії та антропології діста-
ючи вкінці постійну посаду біб-
ліотекаря у віденській універси-
тетській бібліотеці. Праця в уні-
верснтетській бібілотеці вважа-
лася тоді першим ступнем в кар'с-
рі до університетської професури. 

Праця на чужині не вдоволяла 
3. Кузелі; тому він старався діста-
тнсь на рівнорядне місше у львів-
ській університетській бібліотеці. 
Пануюча система) польської вн-
ключностн на львівськім універ-
ситеті не дала йому змоги осісти 

Микола Кокольський 

На тему наших мистецьких 
імпрез 

На мистецькім вечорі, в-суботу) кестрн по невеличких німецьких 
дня 7 червня, в Нюарку, з'явило- селах. А в нас ледве декілька міст 

збірних видань. Ця мураллнна j на постійно у Львові, столиці за 
праця, розміняна на центи та на хідно - українського н а ў нового 
десятки центів приносила укра-
їнській справі величезну користь, 
вона потрапила переміняти по-
гляди чужоземного світу на Ук-
раїну та її визвольний бій, одна-
че ця праця губилася, вона не 
приносила йому кар'єри, матері-
яльного забезпечення а навіть 
слави великого вченого, дарма, 
що ним він справді був. Зенон 
Кузеля належав до того поколін-
ня, що створило зрив націонал ь-
ного відродження напередодні 
першої світової війни, до того по 

баЙська жіноча одежа красуються . коління, що створило легенду Уќ-
в Гімкенському музеї, а „безправ- J раїнськнх Січових Стрільців, ле-
не життя казахської бідноти, яку 
баї експлуатували, не знайшла 
відображення в музейних експо-
натах. В Джамбульському музеї 
експонати „перекручують істо-
ричну правду, створюють вражен-
ня, що в дореволюційному казах-
ському аулі панував мир і добро-
бут, що однаково спокійним і си-
тим було життя баїв і бідняків". 
Москва хоче аби кожний нарід 
знесилювався в міжусобній бо-
ротьбі і щоб, таким чином, їй бу-

ґенду Круг, Базару та двох 22 
січнів, вкінці виховало чин аб-
СУРДУ — Українську Повстанчу 
Армію. 

Зенон Кузеля народився 22 
червня 1882 року в Иоручині в 
Західній Україні. Середню школу 
кінчив в Бережанах, в місті, що 
створило незвичайно ідейну атмо-
сферу серед української молоді, 
що виростали в державній ав-
стрійській гімназії та ще й з поль-
ською викладовою мовою. 

життя, тому він переноситься на 
працю до бібліотеки державного 
університету в Чернівцях на Бу-
ковнні. Відтепер на повних шість 
літ його праця зв'язана була з бу-
ковинською Україною. Вибух пер-
шої світової війни (1914) кинув 
його знов на чужину до Відня. 
Відтепер 3. Кузеля став скиталь-
цем аж до своєї смерти. 

Відень став в часі першої світо-
вої війни таким самим осередком 
української еміграції, яким по 

ся ледве 50 осіб. Програма цієї 
імпрези була багата і різноманіт-
на, а виконавці непересічні. 

Першу частину вечора випов-
ннла друга дія опери М. Аркаса 
„Катерина". Якраз ця дія най-
сильніша. Тут композитор зма-
льовус по-мистецьки увесь тра-
гізм події, коли батько усуває з 
дому рідну дитину. 

У ролях Катерини і Андрія ви-
ступнлн два нові, співацькі та-
ланти. А їх аж так багато не ма-
смо, щоб не бути цікавими послу-
хати. Та й програма другої части-
нн вечора була цікава. Адже най-
шлися тут арії з опер музиків ті-
сї міри що Верді, Маскані, Россіні, 
а з рідних Лисенко, Лопатннсь-
юій, Гайворонський. Чайковсь-
кий і т. д. І ось такою багатою 
програмою зацікавилося ледве 50 
осіб! Бувало, коли хор Котка за-
їхав на глухе, галицьке село з 
концертом, заля тріщала від слу-
хачів. А тут велике місто, з чи-
сленною громадою, здобувається 
ледве на жменьку цікавих. Чому 
воно так? Де ж та наша муви-
кальиість? 

Мабуть краще не говорити про 
цю нашу велику музикальність. 
Поняття мўай кал ьностн є у нас 
надто однобічне. Музикальна лю-
дииа не тільки та, що творить му-
зичні твори, і не тільки та, що їх 
відтворююс голосом чи інструмен-
том, але також І та, що залюбки 
слухає співацьких чи музичних 
виступів. Наше музичне життя 
зложилося якось так, що найкра-
щі перлини мувнчної творчостн 
вийшли з глибин народу, від 
мнстців , яких ім'я загубилося 
десь на просторі довгих десятків, 
чи й сотень літ. Візьмім будь-який 
збірничок пісень, а знайдемо там 
створені незнаними мистцями пер-
лини, які промовляють до нас 
своєю щирою, безпосередньою ме-
лодісю. та зворушують до глибин 
душі. Розуміється, що побіч них 
найдете також чимало `музичної 
халтури, якої вартости не збіль-
шус покладене ім'я автора. Оче-
видно, що є в нас також компози-
ційні твори високої, музичної вар` 
тости. Тільки кількісно їх надто 
мало, коли візьмемо під увагу ве-
лкке багатство яародньоТ. пісен-
ної творчости. ' 

Друга група нашої музикаль` 
ної громади це та, що відтворює, 
це співаки і музиканти. їх у нас, 
як н'а музикальний нарід, мало. 
Подорожуючи по світі, ми мали 
нагоду бачити такі дива, як ор-

пробувало ставляти перші кроки 
в цій ділянці. А що не святі гор-
шкн ліплять, переконало нас-ме-
велвчке, подільське місто Тере-
бовля, де поваікна, духова оркес-
тра зуміла вдержатися впродовж 
десятків літ, аж до початку 6с-
танньої війни. 

Врешті третя категорія нашої 
музикальної публіки, це слухачі. 
І як воно не дивно, ця група в 
нас найменша, в., порівнянні до 
нашої чнслеиности. Бо не можна 
уважати за музикальних осіб, які 
приходять виключно на патріс-
тичні імпрези тому, що випадає 
показатися, чи тому, що їх влаш-
товус власний її гурт. Натомість 
на чисто мистецьких імпрезах, які 
не мають реклами „патріотич-
ннх", світять залі порожнини міс-
цями. Про це маємо нагоду пере- і 
конуватися аж надто часто! Тому 
перестаньмо вмовляти в себе, що 
ми музикальний , народ. Музи-
кальність, навіть і вроджену, трс-
ба розвивати, треба виховувати, 
а до цього нам ще далеко. 

Ще одно. Коли якась орган іза-
ція влаштовує імпрезу, вона зви-
чайно звертається, до виконавців 
з проханням, виступити безкош-
товно, або щонайвище за зворо-
том невеличких коштів. Рідко ко-
ли виконавці дістають відповідну 
винагороду. Це зрозуміле. їх без-
платні, мистецькі виступи це 
сповнення громадянського обо-
в'язку, це вклад в скарбницю на-
ціональної культури. Але чи це 
не зобов'язує громадянство також 
супроти мнстців? Тому, коли во-
ни влаштовують мистецькі імпре-
зи у власному заряді, гроиадян-
ство повинно бути на залі. Але 
наш пересічний громадянин ува-
жас, що він не мас такого зобо-
в'язання супроти мнстців . . . Саме 
мистецтво йому не цікаве. І тому 
не диво, що можна жити в най-
ближчому сусідстві одної з най-
більших у світі опер десятки літ 
і не бути ні на одній виставі. 

Виходить, що мистець мас, як 
то кажуть, дати і ‚завдати. А слу-
хач, що кине великодушно „та-
ляра", вже доконав великого, па-
тріотичного чину% Але мистець 
зобов'язаний посвятити для гро-
мадя і гроші і час і труд, нораз 
навіть чималий, нвраз і без слова 
подяки. Яка ж туѓ громадянська 
етика? Замало говорити гарними 
словами про українське .мнстец-
тво, а рівночасно бути байдужим 
до праці тих, які це мистецтво 
творять. ' '' 

свідомого війська, з вояків поло- численних німецьких наукових та 
нених російської армії. Це Кузеля 
при допомозі штабу українських 
інтелектуалів виховував націо-
нально та приготовляв до дер-
жавної служби дивізії Сірожупан-
ннків та Снньожупанників. 

Після упадку держави, Зенон 
другій евітовій шині став Мюнхен, кузеля переноситься до Берліна 

та повертає до своєї наукової пра-Там найшли тимчасовий приют 
українські культурні установи ви-
евакуовані зі Львова. Там найшов 
свій осідок Союз Визволення Ук-
раїнн. організація заложена ук-
раїнцями, головно емігрантами зі 
Східної України, які поставили 
собі ціллю визволення України 
з-під панування Росії при допомо-
зі центральних держав. 

Зенон Кузеля стає одним із 
найрухливіших членів тієї рево-
люційної української організації 
та звертає увагу на потребу під-
готовки українського національно 

ці. яку розуміє не у вузьких рям-
цях кабінетного вченого, відгоро-
дженого від світу, але як вченого 
та громадянина, інформатора за-
хідяього світу про українську 
науку, украшську культуру та 
про визвольну боротьбу україноь-
кого народу. Кузеля стає співро-
бітником німецьких енциклопедій 
та прочищус їх поволі з про-
тиукраінського намулу в розділах 
про'Україну та український на-
рід. Кузеля стає співробітником 

, Йосип Сірий 

ОКСАНЌА 
(Спогад з визвольних змагань України) 

(8) 
Командиром відділу був сотник 

Харченко. Відділ затримався на 
краю ліса. Несподівано почувся 
прнглуженин вибух гранати з ху-
тора. 

()ба насторожились. 
За кілька хвилин підскочив сі-

рин розвідчик. 
— Пане сотнику — червоні! 
— Де? — спитав сотник. 
— Тут с хутір, — і кіннотчнк 

показав рукою в бік хутора, — 
там є кінний відділ червоних. 

— Багато? 
— До тридцять. 
— Що роблять? 
- Спішені. Біля коней щось 

до` ять, решта крутиться біля ха-
TH. Чув кілька стрілів, а коли по-
вгртяв назад почувся вибух Гра-
нмти. 

— Дякую. — кинув сотник і І 
додав: — „Пане хорунжий, з дво-
ма роями зайдіть червоних з ти-
лу. постарайтесь захопити коней. 
Я з рештою р^тпаю на хутір, а 
коли дам вогню, пильнуйте чер-

воннх біля коней, не випустіть 
нікого!" 

— На хуторі червоні. Що з Ок-
санкою? — думав Харченко, але 
треба було діяти. Він наказав спі-
шитись і в розстрільній почав по-
суватись в напрямку хутора. За 
кілька хвилин вояки вийшли на 
узлісся перед хутором. Сотник 
І ^зглянувся. Червоні виносили 
з хати забитих, дехто ніс солому 
під хату, щоб підпалити. 

— Щоб воно означало, .— ду-
мав сотник, — з ким же це вони 
з ударились тут на хуторі, що ма-
і `ть забитих? . . 

Не було часу на довге мірку-, 
вання. 

— Вогонь! — скомандував сот-
1ШК. 

Відізвались кріси, заклекотіли 
скорострілн. Дехто з червоних по-
клонивсь матері-землі, решта в 
паніці кинулась до коней, але там 
привітав їх вогнем хорунжий Пар-
хоменко. Акція була коротка. Ще 
кілька червоних лягли спочнва-

ти . . . решта опинилась в руках 
сотника Харченка. 

— Дякую, пане хорунжий, за 
справну роботу і вам, хлопці, дя-
кую. Добре справились, як справ-
жні сірожупанці, — говорив за-
доволений сотник. 

— Пане хорунжий, — наказу-
вав далі Харченко, — довідатись 
від полонених з якого відділу, яке 
мали завдання, і де їх головні 
сили. 

— Так є, пане сотќийў. 
— Масте страти в людях? 
— Жадних. 
— Дуже добре. 
Харченко ще з двома стрільця-

ми пішов до хати. Коли пересту-
пив поріг, перше побачив тіло 
бабці на підлозі з розбитим чо-
лом, кров запеклась на носі і лн-
Ці. 

— Бабцю, бабцю, яке нещастя, 
— крикнув Харченко і підбіг до 
неї. Вона ще жила. 

— Бабцю,`ви живі? Слава Бо-
гу! — Пити!—простогнала ста-
ра. 

— Дайте води! Бандажів! 
Стрільці кинулись виконувати 

розпорядження. Коли промили і 
зав'язали рану, стара відчинила 
очі. 

Подали води, бабця напилась 
і здивовано вдивлялась в сотника. 

— Бабцю, не пізнаєте? — хвн-
лювався Харченко. 

— Пізнаю . . . Б о ж е . . . Червоні 

напали . . . 
— Де Оксанќа ? 
— Не знаю . . . — стара знов 

стратила притомність. 
— Заопікуйтесь раненою, — 

звернувся до стрільців. 
Оглянувши ще раз хату, Хар-

ченко побачив розвалений грана-
тою комин . . . 

— Боже! Невже вона там? Він 
кинувся до печі, відхилив порва-
ну гранатою заслону і . . . побачив 
свою наречену в кутку печі, від-
кинуту туди вибухом гранати. Лі-
ва рука розбита і безвладно звн-
сала вздовж тіла. Лівий бік і гру-
ди вирвані. Долівка печі залита 
кров'ю. Лпце бліде, а на ньому 
застигли біль і завзяття. Харчеи-
ко застиг від жаху і болі. Він не-
порушно вдовлявся в лице своєї 
укоханої Оксанќи. 

— Боже, невже ж вона не жи-
ве? Невже все пропало? Всі надії, 
всі мрії. Боже, за що так тяжко 
караєш? — пролетіло думкою в 
Харченка. 

Він обережно зняв тіло Оксанќи 
і заніс на тапчан. Стояв і як не-
самовитий вдивлявся в її лице, 
як би сподіваючись, що ось-ось 
воно роз'ясниться усмішкою і він 
знов побачить дві милі ямочки на 
лицях і уста заговорять тям ди-
тячим лепетом, який він так лю-
бив слухати. Глибокий несамо-
витий жаль проймав його душу. 
Сльози тиснулись на очі, а душа, 

J хотіла кричати на увесь світ про 
заподіяну кривді'. 

— Боже дай силу, силу дай Бо-
же знести. Спізнився. Щоб трохи 
раніше, — говорив сам зі собою 
Харченко. 

Увійшов хорунжий. Стрільці 
зробили" знак, щоб заховав тишу. 
Пархомеико на пальцях підійшов 
до сотника і став при боці. 

— Яка краса, — подумав хо-
рунжнй приглядаючись до мор-
твого лиця Оксанќи. 

Він зрозумів, хто була Оксанќа 
для сотника і йому стало жадно 
свого молодого зверхника. 

Сльози, як попрошені гості, по-
чалн докучати Харченкові, спаз-
мн душили горло. Сльози текли і 
падали на труп коханої дівчини. 

Не знати, як довго б стояв Хар-
ченко над незабутньою Оксан-
кою. коли б щось м'яке не діткяу-
-ло його ніг. Він глянув і побачив 
Моќя, який непомітно закрався 
до хати. Харченко опам'ятався. 

— Моко, бідний песик. `Бач, 
вже нема її. Нема, Моко. 

Моко розумів все. Він зігнувся, 
підобгав свою ранену яогу, лнз-
нув Харченкові руку і поліз ;під 
тапчан. 

— Спи, моє мале. — Харченко' 
нагнувся і поцілував мертве'Воло 
Оксанќи. Він старався себе опану-
ватн, звернувся до хорунжого і 
промовив: „Пане хорунжий, по-
шліть когось на село, нехай зроб-

лять труну та хрест, та якщо є в 
селі священик, попросити, щоб 
прибув на похорон". 

— Так с, пане сотнику, — і хо-
р у н ж и й ХОТІВ ВІДІЙТИ. 

— Зачекайте. От що . . . — Хар-
чанко хвилину подумав. Які відо-
мості масте від полонених ? 

— Виявилось, щ о в Голобах 
.перебуває полк червоних. Які за-
мірн -червоних — не вдалось ви-
явити. Раненим перев'язали рани, 
полонених тримаємо в клуні під 
сторожею. ч 

— Скільки полонених? 
— Разом з раненими — Двад-

цять .два. Забитих дванадцять. 
— Передати в село, щоб похо-

вали забитих. До штабу групи за-
-раз приготовте рапорт і одіслати 
разом з полоненими. Вночі псрс-
сунемось в напрямку червоних, 
щоб вил вити їх сили і заміри. А 
тепер я кілька хвилин залишусь 
.в хаті, щоб поговорити з бабцею 
забитої. 

(Докінгення буде). 

Бути членом Українського Нарпд-
іного Союзу, значить належати до 
такої української організації, яка 
об'єднала в Америці й Канаді най-
свідоміші українські сили в один 
ідейний моноліт та поставила йо-

го па службу нашим країнам 
та нашому поневоленому 

українському народові. 

науково-політннннх журналів, де 
пише про українську етнографію, 
археологію та культуру взагалі. 

Кузеля за границею стає амба-
садором української науки на тих 
міжнародних з'їздах, що стояли 
близько його наукових заінтере-
сувань. Він с на' міжнародних 
наукових з'їздах постійним прад-
ставннком Наукового Товариства 
ім. Шевченка, якому не все вда-
валося дістати пашпортн на виїзд 
за границю від польської окупа-
ційної влади. І 

Кілька літ перед другою світо-
вою війною Зенон Кузеля був 
зв'язаний з Українським Науко-
вим Інститутом в Берліні. Вій був 
творцем прекрасної бібліотеки та 
його наукових видань. 

Жага служити українській 
справі безпосередньо, тягнула По-
кійного в сторону, поважної жур-
налістикн; тому лі н закладає Со-
юз Закордонних Журналістів в 
Берліні та стає його предсідником 
продовж повних десять літ. На 
цім становищі використовує він 
широкі можливості пропаг"андя 
української справи не тільки ле-
ред німецькою публічною опінією, 
але також перед іншими народа-
ми, що були зарепрезентовані в 
Союзі. 

Живучи на чужині, поза рідною 
Україною, 3. Кузеля здавав собі 
докладно справу з пекучої потрс-
би підховувати нові кадри ўкраїн-
ських інтелектуалів, зокрема до-
олїдннків українознавчих наук. 
Тому він підшукує всі можлнвос-
ти, щоб у міжнародних культур-
них фундаціях добути наукові 
стипендії для української молоді, 
зокрема для тої, що ізза політнч-
ного лихоліття на рідних землях 
не була в силі покінчити правяль-
но своїх студій. Кузеля пильно 
слідкував за тим, ‚щоб на місце 
живучого покоління наукових ро-
бітників приходило нове, молоде 
покоління жреців української на-
уки. Його заслуги як голови та 
правдивої душі КОДУСу це окре-
ма ділянка культурної, праці Ве-
ликого Покійника. 

Поважні та більші розмірами 
праці на тему української етно-
графії припадають на першу по-
ловнну його наукового періоду. 
Вони поміщені переважно в „Ет-
нографічних Збірниках" та в „Ма-

(Закінчення на ст. 8) 

` 
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ДОБРИЙ ПОЧИН 
(Закінченая). 

Це все загальні відомості про 
вимоги, що їх ставляли приписи 
Академії за перебування в ній на-
шого кобзаря. ` Я гадаю, що роз-
шуки в архів? Академії дозволи-
ли б нам уточнити ці відомості. На 
жаль досі ніхто з шевченкознав-
ців не зайнявся цими розшуками 
на місці, тож спасибі проф. Гор-
няткевнчеві і `за' те, що вія дав. 
нам із цієї матерії на підставі 
простудійованих видань. Як Шев-
чснко відносився до Академії, ми 
добре знаємо з його писань — він 
боготворив і її н свого знаменн.о-
го вчителя-прнятеля Брюлова, 
..великого Карла", як він його 
навивав. Проф. Горняткевич прн-
гадав нам при Дій оказії також те. 
що Брюлов був уродженцем не 
холодної Росії, "а сонлшної Рнмсь-
кої Кампанії та свою мистецьку 
освіту доповнював знову таки в 
Італії. 

Розуміється, тоді тут перопові-
датн ввесь ГорнЯткевнчів нарис. 
Хочеться тільки побажати, щоб 
кожний, хто любить і шанўс ве-
лнќого генія України, обов'язково 
познайомився з цим прецікавим 
нарисом, що с „цвяхом" цілої бро-. 
щури. Крім нього і згаданого 
вступу масмо в ній ще „Публікації 
та Замітки". ВОНИ надто дрібні й 
невеликої вартостн: 1) Книга, що 
була в руках Шевченка та Кулі-
ша; 2) Згадка про арешт Шев-
ченка в 1859' p.; 3) Портрет 
Шевченка з альбому Лазаревсь-
ких, 4) Нова 'совстська книжка 
про Шевченка й 5) Новозвайдет 
малярські твори` Шевченка. В 
першій замітці йде мова про при-
мірник Максимовичевого збірника 
українських пісень, що знахо-
диться в бібліотеці Гарвардського 
університету. На цьому примірни 

до Шевченкову увагу і в якому 
напрямі. Третя „публікація`' мог-
ла спокійно полишитися в порт-
фелі редакції, бо нічого не дас. Це 
копія знаного Шевчеякового пор-
твету з видання (Тімма) й шкода 
було про неї розписуватися май-
же на трьох сторінках. Є в ній' 
деякі відмінќ, але вони такі мало-
важні, що редакція не важилася 
навіть репродукувати копії. Пода-
но тільки надпис на звороті 
портрету, теж без потреби, бо то 
зовсім не Шевченків автограф. 
„Нова с о в с т с ь к а княжќа про 
Шевченка", це нарис Є. Кирнлто-
ка, про який докладно поівфор-
муаав читачів „Свободи" П. Васи-
левко в ч. 2 вижневнка (дивись 
„Соввтське Ш е в ч є н к озвавство 
19S1 року"). Не розумію, чому 
редактор збірника обмежився` 
тільки цією книжкою. Це ж надто 
бідно. Слід було бібліографічний 
відділ поставити значно ширше й, 
притягнувши й інші видання — 
підсовстські й позасоветські, —-
дати справжній огляд і новіших 
видань Шевчеикових творів і но-
віших праць про нього. Не дав ре-
дактор навіть звичайного бібліо-
графічного перелікў „Шевченкі-
яна" з української преси по цей 
бік залізної заслони за минулий 
рік. Ніяк не можна взяти під ува-
гу його виправдання, що це стало-
ся „через відсутність в УВАН 
повних комплектів деяких (сік!) 
пресових органів", бо при охоті 
всі ці бракя можна було б надо-
лужити. Я сам своєю збіркою міг 
би значно допомогти редакторові. 
А в тім, пропущене можна зазна-
чити в наступному збірнику. Ро-
зуністься, одній людині, та ще й 
до того секретареві УВАН не під 
силу все це зробити самому. О-

ку с власноручна замітка Куліша тож ця прогалина в Збірнику ста-
на дев'ять рядків російською мо 
вою й цісю ж Мовою Шевченкова 
зазначка (‚‚наѓірасно"). Обидва 
ці автографи репродукує вндая-
ня, що про нього мова. На жаль, 
не наведені ті' 'місця з Максимо-
вичевого збірника; що їх попід-
креслював Шевченко, а чейже 
вони для Шевченкознавця не 
менш цікаві, як' і його репродуко-
вана заввага. До речі, цих під-
креслень немало — цілих вісім-
надцять, — то` тим більш не без 
значіння для нас, що саме зверну-

вять на порядок дня справу за-
снування прн УВАН окремого 
„Інституту Шевченкознавства" з 
докладним розподілом праці між 
його членами. 

Нарешті' кінцева „публікація" 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЯ 

Шікаґо, Ілл. 
Маніфестація едносхя. 

В неділю, дня 1 червня святку-
вала Пластова Станиця в Шікаґо 
Ювилей Сорок-Ліття Українсько-
го Пластового Ўладу. Скромно 
задумане Свято перетворилося 
в велику маніфестацію сдностн 
всіх, кому дорога справа україн-
ської молоді. 

Святкування розпочалося Бого-
служенням в усіх українських 
Церквах. В полуднє в залах .‚Бе-
сідн" Верховний Пластун проф. 
Севернн Левицький відкрив ви-
ставу пластової преси і видань, а 
також праць поодиноких плвсто-
вих куренів і гуртків, як також 
поодиноких пластунів. Ввечері7 в 
залі Шопеиа відбулася Академія. 
По змістовнім слові Верховного 
Пластуна, якого витала публіка 
н е а г а в а ю чнми оплесками, на-
ступила точка, яка звичайно бу-
вас найнуднішою в того роду 
імпрезах. Були це привіти від ор-
ганізацій міста Шікаґа. Та саме 
ця точка перетворила цю скромну 
Академію в велику маніфестацію 
сдностн. Усі товариства, яким 
справа молоді лежить на серці, не 
тільки підкреслювали через своїх 
делегатів велику ролю Пласту в 
ділянці виховання і збереження 
нашої молоді, але своїм настав-
ленням до співпраці виказали, 
що Пласт не залишений сам соб:, 
але може рахувати на чинну спів-
працю усього громадянства. Не 
будемо внчисляти, хто складав 
привіти, як також не назвемо тих. 
що таких привітів не зложили. Ці 
останні напевно жалують свойого 
кроку і в будучому покажуть, що 
їм спрацва молоді дорога. Вартим 
підкреслення с виступ в Академії 
( н є п є р едбаченнй програмкою j 
Амернкансько-Українського хору 

під управою проф. Барабанѓа, що 
як єдиний представник старої 
іміграції дав вияв свойого зрозу-
міння Пластової ідеї. 

Т. Л. 

мова і стиль її видань були зраз-
кові. Цього вимагає престиж у-
стаяови, що мас таку високу фір-
му. Тим часом у статті проф. 
Горняткевяча на все під цим ог-

— це простий передрук з торонт- лядом у порядку, але тут не M1C-
ких „Нових Днів". Такий зміст це розводитися про згадані де-
найновішої публікації УВАН. Mo-j 
жна тільки пожаліти, що збірник 
такий щуплий (два аркуші дру-
ку). УВАН просто не личить ви-
даватн метелики. 

Можна також побажати, щоб 

УВАГА! - БРУНЛИН ЮНОЛИЦЯІ 

ВЕЛИКИЙ РІЧНИЙ ПІКНІК 
T O R „ЗАПОРОЗЬКА СІЧ" В БРУКЛИН, Н. Я . , 
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{р ' : буде влаштований : 

І В НЕДІЛЮ, 22. ЧЕРВНЯ 1952 Р. 
1 , В NATIONAL HALL AND PARK 
I 6 5 4 3 - 1 9 — 38th Ave., Woodeide, L. I., N. Y. 
(?. Парк відкритий від 1. год. попол. Вступ $1.00. І 
(І Музика: Посип Снігур і його оркестре, ' І 
9 DIRECTION by Auto: Meeker Ave. BridRe to 65th St.. turn left, cross 
R Queens Blvd. Stracht to Roosevelt Ave. Turn right to 69th St. "" ' ' " 
ft Turn left to 38th'Ave Turn left to Park. — By Subway: Nth 
p Line to Lorirrwr St. Change to Independent Sub. Take 
(g Queens. Get off at 65-th St. Station. Walk back to Park 

St. (I'isk Ave.) І) 
th St. Canarsie Я) 
GO Train to c 

CO^J^X 

u 

УВАГА! - БЕЙОН І ОКОЛИЦЯ! 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ПАРАФІЯ СВ. СОФИ 
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ВЕЛИКИЙ ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ. 22. ЧЕРВНЯ 1952 Р. 

НА Ц Е Р К О В Н І Й ПЛОЩІ 
39 West 22nd Street, Bayonne, N. J. 

Початок о L-ОД. 2-ій пополудні. Вступ 75 цнт. 
Будуть смачні перекуски й різні несподіванки. 

- Д о численної участи запрошує — Комітет. 
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НЕДІЛЯ, 4. ЛИПНЯ О 8-ІЙ ВЕЧОРА 
БЕТГОВЕН ГОЛЛ 

210-14 EAST 5th STREET, NEW YORK CITY 

0 Н Ц Е Р Т 
переможців італійського оперного конкурсу (1950 p.) 

сопрая П Л Ь Д А ГАПЛАНС, 
тенор ВСЕВОЛОД К А Р А П О З 

Присвячений пам'яті великого письменника Гоголя. 
Ціна: S1.20, $1.80, $2.40. 

Квиткп можна набути: Сурма, Ц East 7th St., New York; Свобода, 
81-83 Grand St., Jersey City, N. J.; "Arka", 48 E. 7th St., New 
York-; "Howerla", 41 E 7th St., NYC, а в день концерту в 
касі ііеатру від в. години ввсчорі. 

фекти. їх не так багато, проте хо-
тілося б, щоб не було цілком. 

Наприкінці ще одна заввага і 
то немаловажна: на збірнику не 
зазначено, хто ж редагував і, 
значить, відповідає аа видання. 

Чому це — годі зрозуміти. До-
Іводнться припускати, що редагу 
вав секретар УВАН, бо аж ніяк 
не можна повірити, що таку ма-
леньку брошуру редагувало аж 
чотири особи, зазначені на зво-
роті титўлової картки. 

Проте, не вважаючи на згадані 
манкамевти, Збірник не можна не 
повітати. В добрий час! 

Треба сподіватися, що в наступ-
йому році ця публікація УВАН 
буде значно поширена, себто буде 
вже книга, а не брошура. 
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Проф. ЗЕНОН КУЗЕЛЯ 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

теріялах до Української Етногра-
фії", у виданнях Наукового Това-
риства їм. Шевченка, з яким він 
своїм дійсним членством та духо-
внм спорідненням був зв'язанќЃі 
від перших літ своєї наукової 
праці, ще в часах черновецького 
періоду свого життя. Бурливі лі-
та української нової історії, що їх 
відкрив 1914-тнії рік, відривали 
Кузелю від наукової праці, зв'я 
завшн з потребами біжучої хви-
лнни. 

Після покінчення другої світо-
вої війни Покійний Зенон Кузеля 
став одним із головних моторів 
відновлення Наукового Товарис-
тва ім. Шевченка на еміграції 
(1947). На перших загальних 
Зборах в Мюнхені був він вибра-
ний містоголовою. По смерті голо-
вн Товариства, д-ра Івана Раков-
ського. 3. Кузеля стас спершу ак-
тнвннм головою тої старої науко-
вої установи, щоб на найближчих 
Загальних Зборах бути вибраним 
Головою Товариства на нових три 
роки. 

Покійний Зенон Кузеля був тн-
повим вченим українського періо-
ду визвольної боротьби. Він з од-
ного боку носив в собі запал до 
розбудови української науки, з 
другого боку гарячий українсь-
кнй патріотизм того українського 
молодого покоління, що його різь-
бареи душ став Іван Франко теж 
провідний член НТШ, теж вчений 
і громадський діяч великої міри. 
Іван Кузеля став типовим пред-
ставником того покоління інте-
лектуалів, питомого новій добі 
українського національного рене-
сансу. 

Филаделфія, Па. 
Академія в честь С. Петлюри 

й в. Номовальця 

„Напевно часто питаємось себе 
самих, чому то роковини обох цих 
великих мужів: і Симона Петлю-
рн — керманича української дер-
жавн і всіх її збройних сил, і Єв-
геяа Кововальця — провідника 
однієї частини цих українських 
збройних сил, святкуємо разом" 
— почав свою промову п. Я. Гай-
вас яа Святочній Академії для 
вшування пам'яті отамана Пе-
тлюри і полковника Коновальця 
дня 7. червня ц. р. у Филаделфії. 
Бо і отаман Петлюра і полковник 
Коновалець — це не, лише вели-
кі постаті з уваги на їх вийнятко-
ві становища: першого на пості 
корівника держави і усіх зброй-
них сил. другого — на пості ко-
манданта найкращого збройного 
відділу української армії. їх го-
ловне значення, яке їх поєднує, 
лежить у розвитку ідеї українсь-
кої державності!, ідеї, яку обидва 
вони бачили в організації само-
стійної української військової сн-
ли і яку переводили в чин. Саме 
Отаман Петлюра і полковник 
Коновалець творять два етапи 
наростання цієї ідеї збройного за-
хищання української державнос-
ти. І це їх головне значення в 
історії. 

Промова п. Гайваса була орн-
гінальна, цікава і виголошена з 
ядерною переконливістю та й ст-
ворила гарний святковий настрій 
у Филаделфінській громаді, яка 
об'єднано відзначила ці великі 
роковини. Теж і мистецька прог-
рама Академії була на висоті. 
Співачка Клявдія Таранова від-
співала по-мнстецьки „Аве Ма-
рія" Баха-Гуно, ‚.Он, поля ви, 
поля" Барвінського і дві пісні 
Степового: „Погасло сонце" та 
й ‚,3а думою дума" при акмпані-
яменті проф. Є. Крахна. Проф. 
Савицькнй відоѓрав „Хорал" Бар-
вівського і прекрасну увертюру 
до опери „Тарас Бульба" Лнсен-
ка в концертовій парафразі Ре-
вуцького. Артист Я. Пінот-Руда-
кевич ніддеклямував вірш О. 
Лвтурннської ‚Л^рьяж4 (йоакл ял, 
надто відповідний, бо -вія відно-
ситься до мучеників у конц-табо-
рах). а співак А. Тадваяський 
відспівав під акомпаніямент п. Л. 
Бульбової „Жита" Гнатишина, 
„Ой що ж то за ворон" Лисенка 
і бойову пісню Білогруда. Ма-
ленькнй мішаний хор під управою 
С. Шевченка виконав „Вилітали 
орлн" Гайворонського і „Темна 
хмара з-за лиману" Лнсенка. Пу-
бліка — не зважаючи на горяч 
— дописала . Гарний уклад про-
гра.мн і оформлення сцени з мн-
стецькнми портретами мистця 
Андруссва доповнювали вповні 
вдачну імпрезу, яку зорганізува-
ла Фнладелфійска Філія УКК за-
хпдамн Громадського Комітету під 
головуванням п. Володимира Ба-
сюка. який теж гарними словами 
відкрив цю святочну академію. 

Т. 

п'яниць, ѓгід проводом свідомогоІ-ВИ№АЛІІ СВОБОДУ — СТАЛИ 
ГРОМАДЯНАМИ КАНАДИ 

В останніх днях травня ц. р.-п 
Оттаві відбулася вамітна церемо-
нія: п'ять колишніх урядовців 
комуністичних країв стали гро-
мядрмпми Канади. Вони були чле-
нами леґації ЧСР в Оттаві, а один 
із них —- Францішек Немец — 
був послом ЧСР у часі, коли то 
комуністи виконали „переворот" 
у Празі. Ось імена інших: д-р 
Карл Балл. торговельнвй атѓаше, 
д-р Влядімір Мудрі{, перший се-
кретар, Елізабет Кацова і Ев.ч Бю-
менштайн — секретарки леґації. 
У 1948 р. вони відмовились від 
співпраці з празьким урядом. 

Д-ру Немецові запропоновано 
тоді Канаді йське громадянство, 
але він відмовився від нього, ка-
жучи. що насамперед хоче вн-
явитн себе добрим канаді йцем та 
заслужити право на громадянство 
так. як його набуває собі кожний 
новий поселенець у Канаді. 

Нові громадяни належать до 
групи 21 колишніх чужих дипльо 
матів та членів представництв, 
які зірвали контакт зі своїми уря-
дами, аби не служити комуністам, 
що с при владі в їхніх країнах. 
Крім згаданих 5 чехів, свободу 

парубка, збунтувалися, вибрали 
свою управу, привели все до по-
рядку — горілку виллялп в рів, 
чоловіків заставили виректися пи-
тн, а з коршми зробили сільську 
читальню, прогнавши корчмвра 
з села. Тоді владу передали вже 
відродженим чоловікам, в селі 
запанував мир і порядок. В цій 
п'єсі всі учасники добре вив'яза-
лнся в своїх ролях, особливо но-
ва бабська управа, війт і поліцаї, 
що переводили всі екзекуції. 

Друга —' „Чорт не жінка" — 
представляє собою взірець под-
ружжя, де як говорять, „жінка 
шукає собі гудза", що його вреш 
ті найде. Тут сама жінка — госпо-
линя, така непосидюща, така 
незгідлива і вїдлива, що подібній 
її тяжко знайти пару. Все своє 
невдоволення і примхливість при-
писус своєму спокійному чолові-
кові, мовляв, він все винуватий, 
він не держиться дому, а я мушу 
робити на нього і т. д. і т. п. 
Дійшло до того, що хотіла його 
набити, але сама не посміла, то 
просила слугу, щоб цей поміг. 
Але цей останній тнмбільше не 
посмів, то за це пізніше одержав 
батогів від господині, і кукурікав, 
і дуба ставав і все що вона заба-
жала. Кінчається тим, що цей 
же слуга тим же батогом присмн-
ряс їх обох, та заводить лад і 
гармонію в чужім подружжі. 

Хоч дощева погода багатьом 
перешкодила бути на цих п'єсах, 
але ті що були, винесли внутріш-
не вдоволення, як з самого образу 
колишнього життя на селі, так 
же і з гри акторів. 

Товариський Ќлюб ім. Т. Шев-
ченка існує в Пассаїку вже кіль-
ка років. Свою діяльність вняв-
ляс тим, що допомагав багатьом 
потребуючи помочі скнтальцям в 
Европі — висилав багато пакун-
ків з одягом і іншими речами, 
виставляв ашурансн і взагалі 
йшов з . безкоштовною поміччю 
українцям, які такої помочі по-
требували. 

Ирисутний 

. ПОВДОМЛЕННЯ 
У СПРАВІ Г О С Т И Н 
ИА П'ЯТОМУ КОНГРЕСІ 

(Повідомлення ч. 8) . 

З уваги на велике заіятересу-
вання українського громадянства 
справами П'ятого Конгресу та в 
в зв'язку з чисельними запитами, 
чи можуть бути присутніми на 
Конгресі гості. Український Кон-
Гресовий Комітет повідомляє: 

1). Українські громадяни ие-
делоґати можуть бути присутніми 
на П'ятому Конгресі в характері 
гостей. 

2. Заступники делегатів можуть 
бути присутніми на всіх нарадах 
Конгресу також як гості. 

3) . Для гостей буде резервова-
не обмежене число крісел в льо-
жах Великої Галі готелю Стат-
лер. КОЖНИЙ громадянин чи гро-
мадянка, що бажають користати 
із цеї можливості!, зволлть ласка-
во зголоситися до Українського 
Конгресового Комітету не пізніше 
до дня 1. липня 1952. РеГістра-
ціяна оплата 5 долярів (на три 
дні). 

Хто бажає собі зарезервувати 
кімнату в готелі, хай про це пові-

вибрало 14 поляків і один росі- домить. Український Конгресовий 
янин; в тому числі є двох колнш-
ніх послів комуністичної Польщі. 

„Канадіноька Сцена," 

МОСКОВСЬКІ ЛІСНІ У ЛЬВІВ 
привезені з Москви гастролюю-
чнм,.державним хором рос. пісні у 
повному складі під керівництвом 
народного артиста РСФСР. лауре-
ата сталінської премії О. В. Свсш-
нікова". 

„Рад. Укр." 11 травня, пишучи 
про це, запевняє, що ‚‚львовяни 
тепло зустріли представників ро-
сійського народу". 

Комітет резервував деяку кіль-
кість кімнат у готелі Статлер, де 
відбуватиметься П'ятий Конгрес і 
всі конгресові імпрези: Святочна 
Академія, Спільна вечеря і баль. 

Український Конгресовий 
Комітет Америки. 

Ставайте г.ієнами Українсько-
го Народного Союзу, а тим-

самим і співвласниками 
13-ти міпьйоноаого майна 

організації! 

Пасейк, Н. Дж. 
Дві п'єси 

В неділю, дня 1-го червня ц. 
р. Товариський Ќлюб ім. Т. Шсв-
ченка, в залі парафіяльної школи 
при Президент ул. відіграв дві 
п'єси. Перша, це „Бабський Бунт" 
— комедія на три дії, а друга на 
одну дію — „Чорт не жінка". 
Сам зміст першої п'єси представ-
ляс нам часи українського села, 
тоді, коли ще коршмар володів 
порядком в селі, бо горілкою під-
куплював сільську управу, а вони 
робили все, що коршмареві було 
добрим на руку. Однак жінки 

Дітройт, Міш. 
Прн Міжнароднім Інституті в 

Дітройті створено ще минулого 
року Міжкулкѓурну Групу під 
проводом п. Волетера М. Баума, і 
який улаштовує, іменем згаданої І 
групи, кожної другої п'ятниці 
сходини членів з рефератами виз-
начмштх науковців і громадсь-
ких діячів, на різні актуальні те-
ми. До цієї міжкультурної грувн 
належать члени різних націоналі-
них груп, що є заступлені в Між-
народному Інституті, між іншими 
і українці. В рамках програми 
М. Г. відбулися дня 16 травня 
ц. р. сходини членів з рефератом 
п. Марії В. Бек, члена міської 
Ради в Дітройті та визначного 
місцевого адвоката на тему: „Аме-
риканські принципи і міська Уп-
рава". Реферат п. Бек зібрав чи-
сленних і добірних слухачів, які 
з великим зацікавленням внслу-
хали добре продуманого реферату 
в якому з'ясовано в приступній 
формі основи творення міського 
Ўряду в Дітройті, ного компетен-
ції та завдання. Після реферату 
відкрито дискусію, в якій забира-
лн голос численні члени групи, 
між іншими д-р О. Марітчак. який 
вказав на різниці між адміністра-
цісю міст в Злучених Державах 
Америки та в Европі. Керівник 
Групи п. Баум подякував п. М. 
В. Бек за її знамениту доповідь 
і до цеї подяки приєдналися всі 
приявні. Завважити слід, що п. 
Бек мас першорядну дикцію і вс-
лике знання предмету, та її допо-
відь зробила помітне враження. 
З приємністю слід ствердити, що 
українка п. М. В. Бек своїм ши-
роким образуванням, тактом і дн-
стингованою появою зєлнала со-
бі багато прихильників серед 
американців різного походження 
і українці можуть бути горді на 
заступницю інтересів населення 
в міській Раді в Дітройті. - -

Др. О М. 

Др."мед. ЯРОСЛАВ КОРОПЕЙ 
ВІД`ЧИНИВ СВОГО КАНЦЕЛЯРІЮ прн 

290 High Street, PAWTUCKET, R. L 
Телефон: PA. 5-7270. 

ГОДИНИ ПРИНЯТЬ: 

Понеділок, Вівторок, Четвер, П'ятниця від 2 — 5 попол. 
і Вівторок, Четвер від 7 — 8 веч. j 
І Субота від 10—12 рано. ! 
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НЕДІЛЯ, 29. ЧЕРВНЯ 1в52 P., ГОД. 7. ВВЕЧ. 
В ЗАЛІ ЛІТКРАТУРНО-МНСТКЦЬКОГО ЌЛЮБУ 

149 — 2nd Ave., New York 

: відбудеться : 

п о п и с 
У Ч Н І В 

ГАЛИНИ МИРОШНИЧЕННО 
УЧИТЕЛЬКИ ГРИ НА ФОРТКПІЯНІ НА ВРОНКСІ. 

J Адргса Студії: 307 EAST 135th STREET, BRONX 54, N. Y. 
JbW^ryVVVVVVyj^rbJiJV'.rJ^rJVVVV^M^WVVb^^ 
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УВАГА! Н Ю ИОРН І ОКОЛИЦЯ{ 'і 
ВІДДІЛ 457 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

: влаштовує : 

В СУБОТУ-НЕДШЮ, 12-13 ЛИПНЯ 1952 Р. 

ПРОГУЛЬКУ ДО НІЯГАРИ 
Кошти подорожі $13 (для членів У.Н.С. — $12) 

Кошти готелю від $3.00 (кімната на 4 особи) до 
(двоособова кімната) від особи. 

Від'їзд прогулькового автобусу в п'ятницю, 11. липня, 
і точно о год. 8. ітечорі, з під Літер.-Мист. Ќлюбу (149 — 
) 2nd Ave.) Поворот в неділю о год. 9. ввечорі. 
f ЗГО.ІОШРІГНЯ ЛИГТОІИІО: Olcxa Lytwynenko, 173 Ave. С, New York 'Л 
{ 9, N. Y., особисто її ЛІт.-Мист. Ќлюбі н м'итниці. 7—9 пнсчорі. 
j .`'ВАГА! Прн переході канадійськоі границі жадних перепусток 
і більш не вимагається. А 

$3.80 ( 

NEW BRITAIN. CONN. 

Ukrainian DAY PICNIC 
: given by :—— . 

ST. MARY'S UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH 

Sunday, JUNE 22, 1952 
at 1:00 P.M. 

SCHUETZEN PARK BARNSDALE 
: Music by : 

RAY HENRY and his RADIO BROADCASTING ORCHESTRA. 
{Ш' A VARIED PROGRAM IN STORE FOR YOU - T J ^ 

SO DON'T MISS THE FUN! 

Д О УКРАЇНСЬКОГО 
ГРОМАДЯНСТВА! 

В кожній укр. хаті повинен 
знаходитись альбом пластівок 
(рекордів) Л'кр. Капелі Банду-
рнстів їм. Т. Шевченка під ми-
стецькнм керівництвом Володл-
мира Кожнќа. 

Альбом мас 6-ть плит, прода-
сться $9.00, коіпта пересилки 
осібно. Замовлення разом з грі-
шми проситься висилати на по-
ІІИІЦС подані адреси: 

A. ZAPARYNIUK 
6990 Louis Hemon St., 

Montreal, Que., Canada, 
або ппроет на адресу капелі: 

UKRAINIAN BANDURISTS 
CHORUS 

P. О. Box 119, Hamtramck Br;, 
Detroit 12, Mich. 

R E A L E S T A T E 

Sunnyslde Gardens- 2 family brick, 4 rooms available, good Income, 
near s u b w a y — $15,900. 

Foreet HUIs— 5 year old brick, 2 Apts. available — $17,400. 

Brooklyn—1 family brick tS frame, near subway — $8,500. 

OVER 5 0 0 FARMS, HOUSES 
AND BUSINESSES FOR SALE 

Walter Shipka 
100 — 2nd Avenue, New York City 

GRamercy 3-6761 Open daily to 9 P.M. 

R E A L E S T A T E 

Richmond Hill — 3 family brick, near subway, bus di L.I. R.R.—$15,990. 

Farm—N. Y. State — 167 Acres, large creek A lake site; 11 room house, 

all farm machinery—85 miles from N.Y.C.—$14,900. 
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П Р А Ц Я 
Я К П О Д В О Ї Т И З А Р І Б О К 
В Е З Н А К Л А Д У П Р А Ц І ? 

Подбайѓѓ, тоЃ) фірма, в якій працю` 
ѓтс імишпикунака 

У К Р А Ї Н С ` Ь К Е П Е Р Е В О З О В К 
П І Д П Р И Є М С Т В О „ В Е Б " 

to перевозу своїх виробів, тронним, 
устаткування. 

Для устійнення ВНСОТН ПРОВІЗІЇ 
найдіть до перевоз. Вюра в Ню 

П о р ќ у 
ЛЛГ, К. в. ПУЛ. (МІЖ 1—'і КпіМНо) 

ѓод. в. ВРЧ. Tel. OR. 3-2484. 

ПРАЦЯ ДЛЯ ЖІНОК 
шиття частин на.машинах 

Зішер і Зіі"-Заг 
ДОБРА ПЛАТНЯ 

Приѓмне приміщення. Постійно. 
15:5 Е. 24 ST.—6th fl.. N.Y.C. 

ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
АВСТРІЇ 

ПРАЦЯ ДЛЯ ЖІНОК 
Загальна помічна праця у праціпні 

сукенок для ляльок. 
Добра платня. Праця постійна. 

ІГЛ Е. 24 ST.-tfth П., N..Y.C. 

ДІВЧАТА 
Здібні у мережанні, гачкуваннГй ви-
шнванні сукенок для ляльок. Добра 

платня. Постійна праця 
153 Ќ. 24th ST. - l i lh II.. N.Y.C. 

В 

Н І Ж Ќ Ќ П О Л О Ж Е Н Н Я УКРА-
НІЦІВ В АВСТРІЇ 

Як нас" інформують з Австрії. 
положення українських пересе-
л'енціа в тому краю є д у ж е тяж-
Кі-

Ді ќя вони перебували під опі-
кою П'О і ЛЮДИ мали змогу за-
робітку, нужди не помічалося. З 
хвилею, капи ІРО перестало ді-
ятн і залишенців передано під 
австрійську опіку. їх становище 
значно погіршилося і ще дальше 
погіршується. 

Працю, яку мали досі україн-
ці. нони втратили, на їх місце 
приходять австрійці. Австрійська 
ХПрятативва с л у ж б а досить нео-
хоче дао 250 шил. місячної допо-
могн на особу, але при великій 
дорожнечі, яка с в Австрії, ця су-
у.л внстачас найрільше на 10-12 
дній. 

По таборах, де с щ е кухні, да-

Р О З Ш У К И 

ВСТУПАПТЕ R ЧЛЕНИ 
У. Я. СОЮЗУ! 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дипломом. 

ІІедухи міхура, шкіри, крони й 
недомагання ТЯЗОВЯХ оріапіи. 
Нервовість. Ослаблеивв залоз, 
Катярямьний стан, Сгрнктура, 

. Улькус )боляк). 
ОГЛЯДІІНП П ПАДАННЯ 

І. I'd НІ і $.4.00. 
У будні: Ю 2 ft 4 9 годинп. 

128 E A S T With S T R E E T 
Над .імінпіаоо підземки 

Лекеіні тші Кмѓині. 
џ Нейтральне положення, догід-

НИЙ доступ звідусіль. 
Ф Окремі ждальні для жінок. 

Лкпівці, МИКОЛУ ХАЛУС, ур. 
нов. Любачін, шукас 

МЛХЛНЛО ХАЛУС, 
1363 S. California, Спісако 8, ПІ. 

Усі заграничпі часописи просить-
(н передрукувати це оголошення. 

w Професійні оголошення + 

223 
Dr. S. С H E R N O F F 
- 2nd Ave.. (Cor. 14th St.) N.Y.C 

lei . GRamercy 7-7697 
Острі й довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жил лікусмо без операції. Переводи-
мо аналізу ќрови для супружих 
дозволів. - - Офісові години: Що-

дня під 10 рано до 8:45 ввгчорі. 
H неділі кід 11 до 1 ПІ.МОЛ. 

=ѓ' 

Or. Mcd. R. T Y L B O R 
59 Kast 3rd St. (коло 2nd Ave.) N.Y.C. 

Tel. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги l-'liniroscony. X-Ray 
l.liitriiiarilio^r.ipli. Analysis. ЇІерево-
ДЦИ0 аналізу крОВЯ для супружнх 

дозволів. 
ОфісопІ години: що. і на 1-S 1 6-8 p.m. 

В не ii.ii від 10-2 поіюл. 

ДО УКРАЇНЦІВ 
СТАРОЇ І НОВОЇ ЕМІҐРАЦП! 

Одніюкяй представник найкраіііих швайцар-
ськнх і о і iiiniHt.il-. „ОМЕГА" в самому серці 
української громади на півночі поручас над'і-

нопіший модель „ОМЌЃА ЛНТОМ.АТІК" 
ГОДИННИК, ЩО самий накручуються. 

Великий вибір гарних 14-каратових внро-
бів з золота і срібла на дарунки з різних 
нагод. Мн тішимося вже 39 років великою 
укра'їнською кліснтелею не лише в Шікаґо, 
але й висилаємо по всій Америці на C.O.D. 
замовлення. Гарантуймо і звертасмо гроші, 
якщо нема 100% задоволення. Догідні спла-
ти без відсотків. Говоримо по-українськи! 
Приходьте, телефонуйте, замовляйте пош-
тою: 

М. J. HARRIS JEWELER, 
1949 VV. Chicago Ave., Chicago, III. 

Tel.: Seleey 3-5753 

П Л А С Т И Н К И — Р Е К О Р Д И 
НАЙБІЛЬШИЙ СКЛАД 

HANUSEY MUSIC COMPANY 
724 Poplar Street Philadelphia 23, Pa. 

Грамофони—потефони на легкі сплати. 
Пиѓліть про безплатний каталог. 

УВАГА! — ВАРТІСНІ КНИЖКИ ДЛЯ КОЖНОГО! 
О. КоСилянсіка: В неділю рано зілля копала $1.50 
В. Чапленко: Чорноморці (іѓѓ. роман) $1.00 
В. Домонтовнч: Д-р Серафікус $1 00 
УГВР: Польопл Служба Штабів (Проект) $1.00 
УГВР: Топографія . $1.00 
І Гомонко: Латин. Граматика (Сннтакея) $1.00 
М. Костомаров: Ќу лея р (іетор. повість) , $1.25 
А. Чайковський: Полк. Мнх. Кричевськнй $1.00 
Г. Лазаревський: Молодість Л. .`'країнќи $0.50 
У. Сямчук: Юність Василя ІІІереміти, 2 томн $2.00 

або всі 11 кннжок тільки за $10.75. 
"H0WERLA", 41 East 7th St., New York 3, N. Y. 

кітіі раз на добу їстн, але пайок 
с такий малий, щ о трудно при 
ньому вдержатись в силах та. 
здоров`!, особливо дітям. 

В Австрії за підрахунками ук-
раїнських чинників с ще около 
5-6 тисяч українців. В тому чи-
слі хворих на туберкульозу або 
таких, що ІРО відкинуло від емі-
грації. нараховується 700 осіб, во-
СНИНХ інвалідів та інвалідів праці 
170 осіб, хворих на різні інші не-
дугн 200 осіб, непрацездатних та 
стдрців понад 00 літ 500 осіб 

разом близько 1G00 осіб. 
В тому стані допомога ўкраїн-

цям в Австрії у всіх о)юрмах коне-
чно : негайно потрібна. 

„Українська Д у м к а " 

В К А Н А Д І 

ВИСОКЕ В І Д З Н А Ч Е Н Н Я Д Л Я 
ІІРОФ. А. М И Х А И Л Е Н Б А 

Ділимося з нашим громадян-
ством радісною вісткою, що проф. 
Андрій Мнхайлейко з Саскачева-
иеького Університету був внбра-
ннй минулого місяця членом Д о -

М. Мацюкевич, М. Бова, А. Тете-
ренко, А. Малаиченко, о.діякон 
J1- Поплапсі.шіи. Я. Рибалка і В. 
Слюзпр. 

„Канадіііськин Фармср" 

ВІДСЛОНЕННЯ ПРОПАМ'ЯТ-
ІІОІ ТАБЛИЦІ В ЧЕСТЬ У К Р А -

Ш С Ь К И Х ПІОНЕРІВ 

Торонто. — Д н я 23 травня уќ-
раїнці Східної Канади закінчили 
ювілейні святкування в честь ук-
ражських піонерів. Того дня в за-
лі „Пслес ГВр" відбулося врочн-
сте відслонення пропамятної таб-
лнці, яка пізніше буде вмурована 
за одержаним дозволом онтерій-
еького уряду в будинку онтерій-
ського парляменту. 

На цьому святі промовляли адв. 
Д . Штокало, голова Екзекутиви 
КУК у Торонті; посол І. Ярем-
ко. алдермеи д-р Іг†Сучерепа; адв^ 
Т. Ѓўменюќ і інші. Таблицю від-
слонив представник онтерійсько-
го уряду, д-р Донлап , міністер 
освіти. Після офіційної частини 
відбулася забава. 

РОСТЕ НОВА МИСТЕЦЬКА 
С`ИЛА 

В п'ятницю, дня 23 травня ц.р. 
влаштувала молоденька абсоль-

мініяльної Ради Професійних Ін- вентка Королівської Музичної 
женерів на конференції , що від-
бу. іася в місті Квебеку. Рада (за-
ряд) складасться з вісьмох членів 
і репрезентує 16 тисяч інженерів 
в Канаді, отже бути членом заря-
д у такої великої професійної ор-
ганізації треба вважати високою 
честю та відзначенням. Проф. 
Мнхаиленко здобу'в ц ю честь сво-
му університетові та нашому за-
галові в Канаді. 

ТЕОЛОГІЧНІ С Т У Д И В КОЛЕ-
ГИ СВ. А Н Д Р Е Я З Л К І И Ч Е І Н 

Виклади й лекції в теологічно-
му відділі в Колегії св. Андрел 
в Винніпегу недавно закінчились 
на цеп рік. Восени вони будут`ь 
відновлені. 

В цьому відділі викладали слі-
д у ю ч і : Митр. Іларіон. о.Г. Метюк. і 
о.прот. с . Ѓрицина, проф. л . Бі-
лецький, д-р Ю. Мулнк-Луцнк, 
Вол. Богонос — спів. Ю. Волошн-
новськнй — Історія Канади, пані 
Левін — англійська мова. 

Студентами цього року б у л и : 

Консерваторії в Торонті, піяністка 
Оксана Бризѓўи, яка тількищо 
недавно дістала диплом, свій вла-
сннй концерт у Концертовій Залі 
Консерваторії. 

Молода піяністка — так своєю 
гарною і скін)мною появою, як 
ще більше своєю визначною му-
знкальністю і технікою вийшла 
з цього першого, нелегкого кон-
церту переможно. У неї м'який в МАШИНКИ 

Перероблені 
ДО 

ПИСАННЯ 
англійські, ціна $25.00. Магмо та 
кож нові і перероблені українські 
машинки. Рахункові машяня. О-
фісові прнряди. Потрібно агентів. 
ALL LANGUAGES TYPEWRITER 

COMPANY 
119 W. 23rd S t (6—7 Ave.) 

New York, N. Y. 
Phone: CHelsea 3-8086 

ніжний j чистий удар, чітке ви-
чуття ритміки, вдумливе й сміли-
пе використовування динамічних 
ехректів. 

Доволі численно зібрана публі-
ка прийняла виступ молоденької 
піяністки тепло і сердечно та з не-
тасною радістю, що оце на музич-
ному відтинку нашого національ-
ного життя в Торонті виростає 
нова надійна, мистецька сила. 

„Наша Мета" 

В Ю Г О С Л А В І Ї 

НОВІШ СПИСКОП У К Р А Ї Н Е Ц Ь 

Ват іканське радіо повідомило, 
що в неділю 27 квітня ц. р. відбу-
лося в загребській соборній церкві 
свячення нового спископа, Прео-
священного Гавриїла Бўќатќа. 
Архієрейських свячень уділюва-
л и : Преосв. П о с и ф Уйчіч, архіс-
пископ білгородськнй, Преосв. 
И о с и ф Лах , спнскоп-помічннк за-
гребськнн, і Преосв. Степан Ба-
верланн, апостольський адмініст-
ратор Д ж а к о в а . 

Преосв. Гавриїл Букатко перей-
мас під свою опіку цілу єпархію 
Крижевці. Значить: йому будуть 
підлягати католики східного об-
ряду, що поселені в Югославії. 
Велике число з них — це україн-
ські іміґранти. щ о поселились 
давно в Бачці та Боснії. Досить 
поважне число становлять теж 
хорвати-католикн східного обря-
ДУ-

„Українські Вісті". Едмонтон, 
_ Канада. 

ЗНАНА ЮВІЛЕРНА ФІРМА 

б голттпкі і 
БРНЛЯНТН 
ПКРСТКНІ 
РАЛІЯ-

ГРАМОФОІІІІ 
ЗВУКО-

ЗАПИСУВАЧІ 
ФОТО-АПАРАТИ 
МАШПНКН 

ЛО ПИСАННЯ 

НайинжчІ 
ЦІнн 

ІЯ-мІсячнІ 
сплати 

Б Е З П Л А Т Н А ПРОБА 
на ревматичні болі 

АРТРИТИЧНІ 
Коли Ви ніколи не вживали ліку 
званого ROSSE TABS на ці не-
зиачні мускуларні недомагання й 
болі, злучені з ревматизмом і вап-
ненням жил, або з нервовим за-
паленням, то чому не спробувати 
його СЬОГОДНІ на наш кошт. 

Пого вживають тисячі людей 
впродовж 2Л років. 

БЕЗПЛАТНО ДЛЯ ЧИТАЧІВ 
НАШОЇ ГАЗЌ'ЃИ 

Запрошуємо Вас випробувати йо-
го без ніяких коштів. Дозвольте, 
щоб ми вислали Вам пачку пов-
иої в е л и ч и н и . ЗАЖИВАЙТЕ 
БЕЗПЛАТНО 24 ТАБЛИЧОК. 
Коли не будете вдоволені па-
ліятнвною — часовою — полек-
пюю, зверніть нам решту ft не бў-
дете вам винні нічого. Така про-
ба не буде коштуватн Вас ні од-
ного цента. НЕ ВИСИЛАЙТЕ 
ГРОШЕЙ. ПІШЛІТЬ лише негайно 
Ваше імя й адресу до: 

ROSSE PRODUCTS COMPANY 
Dept. 0-5, 

2708 Parwell Ave., Chicago 45, IIL 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ПАСЕПК, IL ДЇВ. — Тов. ІМ. І. 

Франка, від. 97. повідомляс, що мі-
сячні збори відбудуться 22. червня 
о ѓод. 2-ій пополудні в приміщенні 
шкільної залі укр. правосл. церкви 
при 45-47 Hope Ave. Присутність всіх 
членів обов'язкова. — В. Сметана, 
предс; П. Величко, рек, секр.; В. 
Табачук, фін.секр. 

ПЛЕПНФІЛД, Н. ДЖ. — Тов. ім. 
Івана Франка, від. 372, повідомляс. 
що місячні збори відбудуться в су-
боту, 21. червня, в год. 7:30 ввечорі, 
в галі Veteran War при 19 Washing-
ton Ave. Проситься всіх членів при-
йтн на ці збори, забрати свої чеки 
дивіденди від' У.Н.С. і вирівняти 
свої місячні вплатн. — Д. Ґеба, пр.; 
В. Реновець, кас; И. Ярема, секр.; 
Ю. ЛіШИШШІ, рек. секр. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, Па. — Місячні 
збори бр. св. Юрія, від. 239, відбу-
дуться в суботу 21 ц. м. точно о 
год. в. ввечорі. Просимо усіх чле-
нів прийти на ці збори та вирівняти 
залеглі членські вкладки. Новопри-
булі члени' одержать на цих зборах 
формулярі для зголошення до Д П 
Комісії у Вашингтоні. 

ЃУ Уряд. 

Ч И Т А И Т Е; УКРАЇНСЬКІ 
КНИЖКИ И ГАЗЕТИ, БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО, 
ПРОСВІТИ, А ПРОСВІТА 

ПЕ СИЛА! 

† 
ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

ВАКАЦІЇ ЛІТНИСЬКА # 

ВАКАЦІ Ї 
ХТО ХОЧЕ виїхати џп літні ваітціі, 
маю відповідні кімнати до внреиту-
вавня на ціле літо, як також при-
нимаю на свої xaR4i. С став до ку-
пання. Голоситнся до: 

Mr. A Mrs. W. TURSKI, 
BOX 84, CHESTERnELD, 

OAKDALE, CONN. 
Phone: New London 2-4604 

Т Е П Е Р ПОРА 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОДОВИХ МЕХАНШШ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

OR. 7-8951 

КУРСИ М35ХАНПЯВ 
КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 

Постараомося д д я В а с про еґза-
мін Лайсенсу. Наші'учні дістають 
дипломи. Помагаємо в одержая-
ню праці. Інструкції в українській 
і англійській мбівах. К У Р С И 
ДЕННІ. ВЕЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. 
Інструктори фахівді. Зал. в 1916. 

L. TYCHNIEWK?. ^Ректор 

Metropolitan Auto School 
155 — 2nd Ave , бджзько 10th S t 

NEW YORK CITY 

ЮРІЙ АТАМАНЧАК, довголітній 
член Тов. Запорозька Січ, в і д -
2S4 У. Н. Союзу в Елізабет, II. 
Л:к.. помер 17. травня 1952 р. в 
Portland, Oregon. Прожив 79 років. 
Покійннй походив зі гела Дегова, 
пов. Рогатин, Україна. Полишив 
у смутку жену А"ну, дочку Аниу 
І зятя. Похорон відбувся 20. трав-
ия на Mat Calvary Cemetery, Port-
land, Oregon. — В. П. II.! 

`" С Могила, секр. 
МИХАЇЛ БОХНА, довголітній нлеч 

Тов. Запорозькіќ Січ, від. 284 У. 
Н Союзу в Елізабет, Н. Дж., по-
мер по довгій НЄДУ9І дня 22. трав-
п п 1952 р. в 68. році життя. Покій-
ннй родився в селі Нижнобірок 
ПІ)ІИП"І, пов. Гусятян, Україна. По-
лншив у смутку жену Анну, по-
лру:і:сні дочки Марію, Олену, Бро-
ніславу, і 5 внуків. Похорон від-
бувся до укр. церкви св. Володм-
мнра, а відтак на St. Gertrude, 

` Cemetery, Woodbridge, N. J. — В-
П. П.! 

С. Могила, секр. 

UNIVERSAL WATCH A JEWELRY CO 
Н. ПІКЕНС, властитель 

201 Е. 14th Street, New York City (біля 3-ої Евеию) 
Слухайте наші оголошення в радіопередачі п. Мельника і Чубатого. 

N E W Y O R K N E W J E R S E Y 

ОБЕЗПЕЧЕННЯ 
(АСЕКУРАЦІЯ) 

Дбайтл про сі̀ Ѓм` І про свій масток: Обеапечуйтесь під попио, краде-
жі, пепіаслипих випадків та недуги. Но тратьте нагоди отримати 

відшкодування. Обсзпечуіо: життя, меблі, вікна, автомобілі, 
хутра, біжутерію та Іп. 

A N T H O N Y S H U M E Y K O 
277 East 10th Street, New York 9, N. Y. — AL. 4-8779. 

II? -с=о=аоЕЗМЕаг=љамгзЕїнеіел^^ 

ЗВЕРТАЄМО УСІМ УВАГУ, що репрезентований мною 

"KELVINAT0R" 
IIЛflCTnl^lI!OЇ В І Д О М О Ї 
фірми холодільникіп, 

`і що 11 нпйношші моде-
лі мають такі гпеці-

яльиі вигоди: 
І. З самого верху льо-

дівня (cold seal Фрі-
зер) . нийнеобхідні-
іиа річ для заморо-
ження. 

2 На нею ш и р и н у 
ш а ф к а ЗІ СПЄЦіЯЛЬ-
ним заморожуналь-
ннм'сховищем для 
м'яса. 

Г'. Охолодження ихоп-
ліос усю посиніѓть 
ЧОЛіІ.іі .М.ІІПІ.а ДО 
найнижчо) полиш, 

-і ѓ^крема ин'Ш'а ПО-
личка для пляшок 

Ѓі Окреме приміщення 
для я рий и і ми ї`ла, 

У В А Г А : 
Напрана і інсталяція 
ВСЯКИХ ХОЛОДІЛЬИИКІЯ 
— домашніх і номер-
ційних, ѓа рз нѓова на. 
скора, точна і чесна 

обслуга, 
ПІЧ)ДАСМО ХОЛОДІЛЬШІКИ 

нові і перероблені на любий струм ЛС ІЌ' 
:іл І Т ) Т І В К Л К У Н У С М О 

пжипані холоділі.пики ТІЛЬКИ, такі. ЩО мають відкритий 
доступ Д' іра „Відкритий Н )пиг". 

КїЖЖА 

ЮРІЙ С П І Г А 
Телефон: OReRon 3-44 IS 

107'.. ST. MARKS PL (I-. Hth St.), NEW YORK, N. 

Ш И Ф К А Р Т И 
ПРОЛЛЄМО НА ВСІ КОРАБЛІ. 

ГРОШІ посилаємо до всіх країв і виплачўемо на остан-
ній пошті, 

{j АФІДЕВІТИ, петиції та інші потрібні документи на спро-
вадження кревних і знайомих до Америки з` ски-
тальщини та інших країн. 

І ПРОДАЄМО доми та всякого роду бпзнеси. 
У всіх справах звертайтеся до звісноѓ'го 

НОТАРІЯЛЬПОГО БЮРА 
S. KOWBASNIUK 

і 277 EAST 10th ST., (Near Ave. A.) NEW YORK 3, N. Y. 

З глибоким жалем ділимося з Громадянством сумиою 
вісткою, що наш Найдорожчий Муж, Батько, 

` Тесть і Дідусь, бл. п. 

МИХАЙЛО БІЛИЌ 
диригент, кооператор І вчитель торговельної школи 

заоемотреннй Найсплтшіими Тайнами. 
УПОКОЇВСЯ В БОЗІ ДНЯ 18. ЧЕРВНЯ 1952 Р. 
Похорони відбудуться в суботу, 21. червня 1952 p., о 

год. 9:30 рано з похоронного заведення Петра Яреми, 
129 Е. 7-ма вул. в Ню Норку, а в п'ятницю, 20. червня, о 
год. 8:15 ввечір, відбудеться Панахида. 

На ні сумні обряди Рідню, Приятелів. Знайомих І Уродженціп 
Ўѓнова та Городенки 

запрошують горем прнбнті 
дружина МАРІЯ з Яворськнх ПІЛ НЌОВА 

і діти та внуки 
Мирослава з БЬтігків, і „ т-г 
Андрій і Ќ)рчик ІІОВХИ І Н ю Й 0 Р К 

Марія з Ні.піки:, Василь, , _, _, 
Ігор, Олег і Ўляпка Ніньовські! Едмонтон, Канада 
Любов з Гірняків, Любомир . _,. . 
і Андрійчик БЬтики І Вікторія, Австралія 
Галина з Калиновськнх, , _, . „ . 
Роман і Олесь Битиќй І Б У е н о с Ан^с` Аргентина 

та невідомий з місця побуту син Тарас. 
Адреса вдови: Maria Bilyk, 130 River St., Hoboken, N. J. 

d УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА МЕБЛІВ 1 
Џ SOUND FURNITURE MFG. CO. I 
4 430 E. 10th Street, New York 9, N. Y. І 
`Џ В ж е т е п е р в і к ш ю м у с к л а д і з н а х о д я т ь с я ч у д о в і м о д е л і н а а н н о в і ш и х Ц 
(^ м е б л і в д о с п а л ь н і , ї д а л ь н і ft т . п . D) 
(й К о л и у В а с в д у м к а , щ о б як с л і д у м е б л ю в а т и с в і й н о в и й д і м , ?Л 
S= в і д н о в и т и с т а р ш і м о д е л і , а б о п р и к р а с и т и м е ш к а н н я д л я д і т е й , т о ^ 
(^ з в е р т а й т е с я д о н а с з п о в н и м д о в і р я м . Н а ш і м е б л і с г а р а н т о в а н і з а З ' 
(5 як ість й в и т р и в а л і с т ь , а ц і н и п р и с т у п н і . f$) 
^ П о з а м і с ц с в і з а м о в ц і с о б с л у ж е н і н а ш и м п р е д с т а в н и к о м . ^ 
^ Т е л е ф о н ў н ѓ е : СА 8 - 4 1 4 0 . З ' 

'І Павло Марко, властитель. Ђ 

Lytwyn fc-Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира 1 Честа 
Oar Services A n AvauabW Any-

where in New Jersey 
801 SPRINOHELD AVENUI 

NEWARK, NEW JERSEY 
ESeex 5-5635 

' ' - - - - , ' - f f ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ ѓ є Ції f f t Iff t r r f Г Г Ґ 

З.БЕРЕ30ВСКІ j 
II УКРАЇНСЬКИЙ гіоГРЕВННК ; 

УПРАВИТЕЛЬ 

{ BERRY FUNERAL HOME, b e ; 
525 East 6th Street, 
New York 9, N. Y. 

Phone ALgonqmfl 4-5746 

;; Дві нові в ќодеонђе 

кім с п и м налжнщі. 

Першорядна сЧкугуѓа. в усіх В0-
хоронах без різянці настќового 

сяру. 
ГОАП ПРОЩАЌ, нотар. 

^ n m w H f w w i a vmgЏџџоџ ш mmwmomm ' 

ІВАН ВУНЬНО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРХБНШЯ 

варяджув ногребандщ Ц Б Л 
по ОДНІ тав ІИД(мм ИС " 3 V 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЛКРАЩА 

' і 

JOHN BUNKO 
Lkeosed Underfadnra _ 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

Dignified funerals м low м SIM, 
Telephone: GRamercy 7-766L 

aSJ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНЖИ 

В BRONX, BROOKLYN, КШ 
YORK І ОВОТШЩС5 

Контрольована температура, 
Модерна оттптцй щ 

ужитку даром. 
PETER JARЕМА 

129 EAST Т№. STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.: ORchard 4-2568 

T A P 3 A H , ч. 2855 Тасмниче просу ваиня. iCg#J 

CAUTIOUSLy, TARZAN LED 
THE WAY INTO THE 
ЛМ5Т-ENSHROUDED .-- іЉ 
POOL AND 
UNDER THE 
WATERFALL 

AS ТНЕУ PROCEEDED UP THE 'л 
GRADUALLY SLOPING FLOOR, THE Z " 
SCENT OF TANTOR, MINGLED WITH " . 
THAT O F THE SAVAGE TARMANGANI, 
BECAME STRONGER 

BEHIND THE CURTAIN 
OF WATER, AND EFFECTfVELy 
CONCEALED 8У IT FROM THE OUTER WORLD, ТНЕУ 
DISCOVERED THE ENTRANCE TO A DIM CAVERN 

Ш 
Mm 

'-Ў`й№% ' ^ - - 'ч" `-' 

neeo 

Обережно Тарзан очолював хід 
до мрякою заслоненої ями під по-

допадом. 

За водяною завісою, і направду 

доб{к? скритий за нею від зовніш-

НЬОГО світу, поїш відкрили пхід до 

тьмяної печери. 

— Коли вони просувалися по 

послідовно похилій підлозі, за-

п а х таитору, змішаний; s ( запа-

хом) дпкого Тармаигані іф іпшав. 


